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1.  ÚVOD 
 

 

 

 

 

1.1 Slovo starostky městské části Praha-Petrovice 
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1.2 O strategickém plánování 
 

 

Je všeobecně přijímanou skutečností, že další rozvoj životní úrovně obyvatelstva, a to 

v celosvětovém měřítku, neznamená jen širší uspokojování materiálních potřeb, ale je 

nemyslitelný bez respektování ekologických zákonitostí a sociálních potřeb. Jde o vyvážený 

rozvoj v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Princip udržitelného rozvoje  

se stal zásadním a široce přijímaným principem moderní veřejné správy na globální, 

regionální i místní úrovni. Pro jeho uplatňování se využívají moderní metody strategického 

plánování, které zohledňují názory a potřeby veřejnosti.  

 

 

Definice strategického plánování 

 

Strategické plánování je systematické řízení organizace zaměřené na to, aby tato organizace 

dlouhodobě naplňovala svůj hlavní účel a poslání. Tohoto cíle dosahuje tím, že mobilizuje  

a co nejefektivněji využívá všechny vlastní zdroje a včas a správně reaguje na změny  

v okolním prostředí. Strategické plánování se od ostatních druhů plánování liší tím, že řeší 

problémy dlouhodobě a komplexně, usiluje o dosažení konsensu v hlavních otázkách, které  

je potřeba řešit, umožňuje optimálně využívat lidské, finanční a další zdroje, zohledňuje 

budoucí vývoj vnějšího prostředí a neodvozuje dlouhodobé cíle od stávající podoby 

organizace, ale naopak od dlouhodobých cílů odvozuje žádoucí podobu organizace. 

 

Má-li moderní veřejná správa využívat plně rozvojového potenciálu spravovaného území  

a své aktivity vhodně začleňovat i do regionálních a neregionálních souvislostí, musí přijímat 

metody řízení, které směřují ke koncepčnímu rozvoji daného územního celku. Jednou z metod 

efektivního řízení je existence strategického plánu. 

 

 

Co je strategický plán rozvoje městské části? 

 

Strategický plán rozvoje městské části (SPR) je ucelený koncepční plán rozvoje městské části 

definující základní směry rozvoje území ve střednědobém časovém horizontu. Stanovuje 

reálné cíle, kterých je možné s materiálními, finančními a lidskými zdroji, které má městská 

část (MČ) k dispozici, v daném období dosáhnout. Plán je zpracovaný v souladu a s ohledem 

na rozvojové dokumenty hlavního města, především Strategický plán rozvoje hlavního města 

Prahy a na další související rozvojové dokumenty na všech úrovních. 

 

 

Místní agenda 21 (MA 21) 

 

Při přípravě strategického plánu, realizaci a kontrole úkolů z něj vyplývajících je vhodné 

využít principů tzv. Místní agendy 21 (MA 21). MA 21 vychází z dokumentu OSN Agenda 

21.
1
, v jehož intencích byly místní správy zdůrazněny jako ty orgány, které vlivem na vývoj 

v místních podmínkách ovlivňují udržitelný rozvoj v globálním měřítku. Místní správy byly 

pro širší uplatňování a propagaci principů udržitelného rozvoje vyzvány k přijetí tzv. Místních 

Agend 21, tj. strategických plánů. 

                                                 
1
 Dokument OSN Agenda 21 byl přijat v roce 1992 na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (tzv. 

„Summit Země“). Rozpracovává principy udržitelného rozvoje, přičemž konstatuje, že problémy, se kterými se 

lidstvo potýká, jsou takového rozsahu, že je nezbytná mezinárodní spolupráce.  
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1.3 Metodika tvorby strategického plánu  
 

Strategický plán rozvoje městské části je pořizován v duchu MA 21 jako nástroj účinné 

koordinace veřejných a soukromých aktivit. Hlavním smyslem strategického plánování  

je sladit jednotlivé aktivity a zájmy tak, aby bylo dosaženo maximálního synergického efektu  

a MČ prosperovala jako celek. Nezbytným předpokladem jeho přijetí a uvádění do praxe  

je zapojení a dosažení širokého konsensu mezi veřejným, neziskovým a soukromým sektorem 

s co možná největším zapojením veřejnosti. Tento způsob plánování bývá označován jako 

komunitní a je uznáván jako nejvíce efektivní a zároveň spravedlivý způsob organizace 

rozvoje obcí, měst a regionů. 

 

Vzhledem k tomu, že neexistuje jediná všeobecně přijímaná metoda provádění strategického 

plánování obcí a měst, zpracovatel strategického plánu zvolil metodiku, která je 

doporučována Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a dle zkušeností se strategickým 

plánováním v jiných městech a obcích se plně osvědčila. 

 

 

Základní členění dokumentu  

 

 Příprava a organizační zajištění (stanovení managementu, koncepce a harmonogramu, 

plánu publicity apod.) 

 Analytická část (situační analýza, z níž vychází podrobný popis profilu městské části) 

 Návrhová část (stanovení rozvojové vize a klíčových oblastí, pro každou z nich pak 

určení strategických cílů) 

 Realizační část (stanovení jednotlivých opatření pro dosažení strategických cílů) 

 Monitorovací část (stanovení měřitelných, kvantifikovatelných dat v rámci 

každoročního akčního plánu, která umožní kontrolu plnění plánu a upozorní  

na nutnost jeho korekcí) 

 

 

Management strategického plánu 

 

Tvorby SPR se svými podněty účastní místní veřejné a soukromé instituce i veřejnost.  

Pro řízení a podrobné rozpracování výstupů analytické části byl ustanoven řídící výbor, jehož 

členy jsou členové Rady městské části. Management v průběhu zpracování schvaluje 

formulace a závěry jednotlivých kapitol SPR tak, aby mohly být předkládány k dalšímu 

projednávání a posléze ke schválení Zastupitelstvem MČ. 

 

Implementace strategického plánu by měla vhodným způsobem využívat existující 

organizační strukturu a institucionální rámec. Pro řízení implementace je ale nezbytné 

ustanovit implementační řídící výbor, který většinou tvoří dosavadní členové řídícího 

výboru pro zpracování SPR. Implementační řídící výbor má také zodpovědnost za soustavné 

vyhodnocování aktuálního stavu projektů, zajištění jejich udržitelnosti a za průběžné 

revidování jednotlivých opatření. 

 

Ve všech fázích přípravy a realizace SPR je podmínkou kvalitní a otevřená komunikace všech 

zainteresovaných subjektů i veřejnosti.  
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2.  POSTUP PRACÍ NA PŘÍPRAVĚ STRATEGICKÉHO PLÁNU 

ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI 
 

 

 
V městské části doposud nebyly uplatňovány moderní metody strategického plánování  

ve veřejné správě. Pracovníci úřadu městské části každoročně zpracovávají tzv. plány 

investičních akcí na nejbližší rok s výhledem na dalších pět let. Plán se skládá pouze 

z heslovitě vypsaných investičních cílů a priorit.  

 

Rozvoj městské části (MČ) Praha-Petrovice vyvolal potřebu vytvoření koncepce 

dlouhodobého rozvoje zpracované na moderních principech. Představitelé MČ se seznámili 

s metodami rozvoje území založenými na strategickém plánování běžně uplatňovaném 

v oblasti veřejné správy České republiky dle doporučované metodiky Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR. Strategický plán se osvědčil nejen jako vynikající metoda vhodná pro koncepční 

rozvoj MČ, ale také jako účinný nástroj pro zapojování místních veřejných a soukromých 

struktur i veřejnosti do komunitního způsobu života MČ, nástroj rozvíjející zdravý lokální 

patriotismus a posilující sounáležitost obyvatel.  

 
Rada MČ proto rozhodla o přípravě dokumentu Strategický plán rozvoje městské části  

Praha-Petrovice (dále SPR) na období 2011-2020. Strategické plánování vytváří nejen 

předpoklad optimálního rozvoje městské části za účasti veřejnosti, ale zároveň otevírá 

možnost získat při realizaci projektů finanční podporu z evropských strukturálních fondů. 

Byly zpracovány podmínky pro zadání veřejné zakázky: „Zpracování Strategického plánu 

rozvoje městské části Praha-Petrovice“ a bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele 

SPR.  

Řízení se uskutečnilo v dubnu roku 2011 a vítězně z něj vzešla společnost Finanční 

poradenství, s. r. o.  

 

Dalším krokem bylo jmenování 5členného řídícího výboru složeného z členů Rady MČ. 

Zároveň byl odsouhlasen harmonogram postupu prací.  

 

Bezprostředně po výběru zpracovatele byl zahájen sběr podkladových dat pro zpracování 

profilu městské části, který obsahuje základní informace o obyvatelstvu, místní ekonomice, 

majetku, podnikatelském prostředí, technické i sociální infrastruktuře, o stavu životního 

prostředí, podmínkách pro bydlení, vzdělávání, kultuře a sportu a další důležitá zjištění  

o MČ Praha-Petrovice.  

 

Jako součást sběru informací proběhl průzkum názorů občanů a místních organizací, ať již 

veřejných či soukromých, a to formou anonymního dotazníkového šetření. Dotazníky byly 

distribuovány do domácností a vybraným organizacím prostřednictvím Petrovického 

zpravodaje a následně sbírány na Úřadu městské části v papírové, případně elektronické 

podobě. Dotazník byl k dispozici též na webových stránkách městské části.  

 

Vyhodnocení dotazníkového šetření provedl zpracovatel SPR. Výsledky šetření jsou uvedeny 

v příloze č. 2. 

 

Na základě shromážděných podkladů provedl zpracovatel ve spolupráci s řídícím výborem 

složeným z představitelů vedení MČ podrobnou analýzu vnitřních a vnějších vztahů městské 
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části, která byla podkladem pro vypracování SWOT analýzy městské části
2
 a tzv. rozvojové 

vize městské části. 

 

Poté navazovalo stanovení klíčových (tj. prioritních) oblastí rozvoje, byly provedeny SWOT 

analýzy klíčových oblastí, byly definovány specifické cíle klíčových oblastí a navržena 

opatření k naplnění specifických cílů spolu s určením zodpovědnosti a finančního krytí 

jednotlivých projektových záměrů.  

Součinnost řídícího výboru a zpracovatele plánu byla zabezpečena prostřednictvím 

koordinačních schůzek.  

 

Konečná verze SPR byla po zapracování všech relevantních připomínek schválena RMČ  

a poté předložena na veřejném zasedání ZMČ dne 14.12.2011.  

 

Po celou dobu tvorby SPR měla veřejnost možnost vyjádřit své názory (dotazníky, telefonické 

rozhovory, e-mailová korespondence atd.). 

 

 

Postup zpracování s časovým harmonogramem 

 

 

Aktivita Časový rámec 

Návrh přípravy SPR městské části Praha-Petrovice 03/2011 

Zpracování zadávacích podmínek veřejné zakázky „Zpracování 

Strategického plánu rozvoje městské části Praha-Petrovice“ 

02-03/2011 

Vyhlášení záměru na veřejnou zakázku „Zpracování Strategického 

plánu rozvoje městské části Praha-Petrovice“ 

03/2011 

Usnesení RMČ k výběru uchazeče o veřejnou zakázku: 

„Zpracování Strategického plánu rozvoje městské části Praha- 

-Petrovice“ 

11.04.2011 

Sběr informací, anketa    04-06/2011 

Zpracování analytické části SPR    05-09/2011 

Zpracování návrhové části SPR 09-11/2011 

Vypracování konečné verze SPR  11-12/2011 

Usnesení ZMČ ke konečné verzi SPR 12/2011 

Prezentace konečné verze SPR a usnesení ZMČ 12/2011 

 

 

                                                 
2
 SWOT analýza je standardní metoda používaná k definování analytických poznatků o sledovaném jevu.  

V metodickém pojetí představuje silný nástroj pro celkovou analýzu vnitřních a vnějších činitelů a obsahuje 

základní techniky zpracování strategické analýzy. Jádro metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých 

faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních skupin, na faktory vyjadřující silné nebo slabé vnitřní stránky 

posuzované oblasti a faktory vyjadřující příležitosti a hrozby jako vlastnosti vnějšího prostředí. 

Analýzou vzájemné interakce jednotlivých faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem  

a hrozbám na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich 

vzájemného střetu. 

SWOT je zkratkou slov z angličtiny: Strengths (přednosti=silné stránky), Weaknesses (nedostatky=slabé 

stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). 

SWOT analýza tedy vychází z předpokladu, že organizace samotné realizace akce dosáhne strategického 

úspěchu maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb. 

 



 9  

Monitoring a aktualizace strategického plánu  

 

Monitoring naplňování cílů SPR znamená, že ve stanovených obdobích bude probíhat 

vyhodnocení postupu realizace strategického plánu a přínosů dosažených pro rozvoj městské 

části.  

Jedenkrát za dva roky bude zpracována monitorovací zpráva se zhodnocením postupu 

v realizaci SPR (dodržení harmonogramu, změny v plánu apod.). Na základě těchto 

hodnocení s přihlédnutím k aktuální situaci městské části a k dalším vnějším i vnitřním 

faktorům bude strategický plán aktualizován. 

 

 

2.1 Zpracovatelé Strategického plánu rozvoje městské části Praha- 

-Petrovice 
 

 Řídící výbor pro přípravu, zpracování a realizaci SPR  

 Zpracovatel plánu společnost Finanční poradenství, s. r. o.  

 Pracovníci Úřadu městské části Praha-Petrovice  

 Partnerské organizace (podnikatelé, neziskové organizace, školy) 

 

Řídící výbor byl navržen v následujícím složení 
 

Jméno, funkce Oblast 

JUDr. Olga Hromasová, starostka 

městské části 

územní rozvoj, územní plánování, dopravní vztahy, 

správa majetku, zastupování a reprezentování MČ 

navenek 

Doc. PhDr. Otto Semecký, CSc., 

1. zástupce starostky městské 

části 

oblast sociální, školská a kulturní, kronika MČ  

Ing. František Kříž, 2. zástupce 

starostky městské části 

informační technologie, Petrovický zpravodaj, webové 

stránky MČ 

Ing. Jan Křeček, člen Rady 

městské části 

finanční výbor, zdravotnictví 

JUDr. André Němec, člen Rady 

městské části 

výběrová řízení, veřejné zakázky, smluvní vztahy MČ, 

životní prostředí 

 

Zpracovatel strategického plánu připravil plán v následujícím personálním obsazení 

 

Jméno Funkce Telefon E-mail 

Mgr. Vladimíra  

Jilečková 

ředitelka společnosti 

Finanční poradenství, s. r. o. 

777 753 101 jileckova@finpor.cz 

Ing. Ingrid 

Růžičková 

jednatelka společnosti 

Finanční poradenství, s. r. o. 

777 753 100 inkruz@seznam.cz 

 

 

Zastoupené odbory Úřadu městské části Praha-Petrovice 

 

Odbor 

Odbor občanskosprávní ÚMČ 

Odbor finanční ÚMČ 
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Odbor 

Odbor správy majetku a výstavby ÚMČ 

Podatelna a sekretariát ÚMČ 

Místní knihovna Praha-Petrovice 

Informační centrum MČ 

 

 

 

2.2 Organizační struktura přípravy a realizace strategického plánu  
 

 Zastupitelstvo městské části 

o schvaluje návrh na zpracování SPR, jeho obsahovou část a výsledný dokument 

 Rada městské části 

o schvaluje návrh na zpracování SPR, jeho obsahovou část a výsledný dokument 

o schvaluje a předkládá SPR k projednání Zastupitelstvu městské části, návrh 

obsahové části, koncept i finální verzi dokumentu 

 Řídící výbor 

o zajišťuje dodržování zvolené koncepce, koordinaci a realizaci dílčích kroků 

tvorby SPR 

o dohlíží nad postupem prací na SPR 

o stanovuje základní východiska (vize, vymezení prioritních /klíčových/ oblastí)  

o projednává a schvaluje jednotlivé postupné kroky při vytváření SPR 

o projednává návrhy dokumentů, stanovuje priority 

o zajišťuje vnitřní a vnější komunikaci 

o koordinuje spolupracující organizace 

o předkládá SPR k projednání Radě a Zastupitelstvu městské části 

o zajišťuje soulad cílů a opatření mezi prioritními oblastmi navzájem 

 Veřejnost 

o formuluje náměty, definuje rozvojové potřeby 

o vyjadřuje připomínky k návrhům dílčích výstupů a výsledného dokumentu 

 Poradenská společnost 

o navrhuje metodiku zpracování SPR, sleduje postup tak, aby byly dodrženy 

zvolené principy 

o realizuje průzkumy, zapojení veřejnosti 

o účastní se jednání řídícího výboru, zpracovává výstupy z těchto jednání  

o zpracovává komunikační strategii 

o zajišťuje zohlednění principů udržitelného rozvoje 

o připravuje a moderuje pracovní jednání 

o zpracovává SPR do konečné podoby dokumentu 
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3.  ANALYTICKÁ ČÁST  
 

 

 
Analytický profil je první částí Strategického plánu rozvoje městské části Praha-Petrovice. 

Analytická část je přehlednou studií, která charakterizuje základní složky života v městské 

části, které jsou pro jeho další rozvoj významné. Cílem analýzy tedy není vyčerpávající 

přehled všech aspektů života v městské části, ale spíše jejich cílený výběr, vzájemné vazby  

a kontext. Klíčovým kritériem pro výběr informací o městské části do zpracované analýzy  

je jejich využitelnost v navazující návrhové části strategického plánu. Zpracování 

analytického profilu městské části zahrnuje několik shrnutí jednotlivých oblastí, směřujících 

k definování klíčových závěrů, které jsou posléze použity jako vstupní údaje pro návrhovou 

část strategického plánu. 

 

Postup zpracování analytické části 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajištění informačních zdrojů a podkladů představuje „nultou“ fázi zpracování analytického 

profilu. Podklady, které byly ke zpracování analytického profilu použity, lze rozdělit do tří 

skupin: 

1. Statistické údaje z běžně dostupných zdrojů (ČSÚ, údaje ze sčítání lidu, domů a bytů 

apod.), databáze HMP 

2. Statistické údaje poskytnuté městskou částí, resp. jednotlivými pracovníky Úřadu 

městské části Praha-Petrovice 

3. Další materiály (územní plán, urbanistická studie, rozpočet městské části, dílčí studie, 

seznam investičních záměrů apod.) poskytnuté Úřadem městské části Praha-Petrovice  

Seznam všech použitých zdrojů je uveden ve zvláštní kapitole na konci analytické části, 

odkazy jsou ve zkrácené podobě u tabulek, grafů a obrázků, je-li třeba, pak též přímo v textu. 

 

Vlastní analytický profil je rozdělen do několika tematických kapitol s tímto obsahem: 

 Základní údaje o městské části - sledováno je administrativní členění a zařazení 

městské části v kontextu hlavního města 

Informační 

zdroje a 

podklady 

Analytický 

profil 

Identifikace 

hlavních 

problémů 

MČ a 

návrhy na 

jejich řešení 

Analýza 

SWOT 

Definování 

rozvojové 

vize 

ANALYTICKÁ ČÁST NÁVRHOVÁ ČÁST 
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 Historie městské části 

 Urbanismus, územní rozvoj městské části 

 Poloha města - hodnocena vůči rozvojovým záměrům MČ a HMP 

 Obyvatelstvo a bydlení - sledován je potenciál lidských zdrojů (vývoj počtu obyvatel, 

struktura obyvatelstva podle věku a vzdělání) a struktura domovního a bytového fondu 

v městské části 

 Domovní a bytový fond městské části v majetku městské části 

 Podnikání a zaměstnanost - zaměřené na ekonomický potenciál městské části 

(struktura ekonomiky městské části, vývoj na trhu práce) 

 Cestovní ruch a propagace městské části 

 Doprava, bezpečnost a prevence vandalismu 

 Technická infrastruktura a občanská vybavenost - sledován je územní rozvoj, 

vybavení městské části dopravní, technickou a sociální infrastrukturou a stav životního 

prostředí vzhledem k  rozvoji MČ Praha-Petrovice  

 Školství, zdravotnictví a sociální oblast 

 Společenský život a volnočasové aktivity 

 Životní prostředí  

 Veřejná správa - sledována je struktura řízení městské části, jeho aktivity  

a hospodaření 

 Průzkum názorů obyvatel - vyhodnocuje závěry průzkumu provedeného mezi 

obyvateli městské části, zjišťujícího názory na současný stav a budoucí rozvoj městské 

části 

V závěru analýzy jsou hlavní poznatky a závěry o současné situaci v městské části shrnuty 

pomocí analýzy SWOT. Jejím úkolem je rozdělit analytické závěry do čtyř kategorií, které 

odpovídají iniciálám zkratky SWOT v anglickém jazyce (S = strengths, tj. silné stránky;  

W = weaknesses, tj. slabé stránky; O = opportunities, tj. příležitosti; T = threats, tj. hrozby). 

Položky SWOT analýzy jsou klíčovým výstupem celé analytické části a jsou následně využity 

pro identifikaci hlavních problémů a vymezení rozvojových strategií města. Analýza SWOT 

tak tvoří spojení mezi analytickou a návrhovou částí strategického plánu. 

 

 

 

3.1 Základní údaje  

  
 

Hlavní město Praha 

 

Hlavní město Praha vzniklo na základě zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, 

a to s účinností od 24. listopadu 1990.  

Hlavní město Praha je obcí (§ 1 citovaného zákona) a od 1. ledna 2000 též vyšším územním 

samosprávným celkem (ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky). 

Území hlavního města Prahy tvoří 112 katastrálních území a člení se na 57 městských částí.  

 

Městská část Praha-Petrovice 

 

MČ Praha-Petrovice je jednou z 57 městských částí hlavního města Prahy. 
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V rámci tohoto uspořádání je městská část územně samosprávným celkem s vlastním 

rozpočtem. 

Činnost samosprávy a státní správy (přenesené působnosti) v městských částech hlavního 

města se řídí zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a který je dále upraven 

vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů - tzv. Statutem. 

Hlavní město Praha je rozděleno na 57 městských částí, z nichž městské části 1-22 jsou 

správními obvody pro zbývající městské části dle Statutu. 

MČ Praha-Petrovice vykonává samostatnou a přenesenou působnost dle zákona a dle Statutu 

hlavního města Prahy. 

MČ Praha-Petrovice je součástí správního obvodu MČ Praha 15, který na jejím území 

vykonává přenesenou působnost v dalších oblastech stanovených Statutem hlavního města 

Prahy. 

Při výkonu samostatné působnosti se řídí ustanovením zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze - Hlava IV., § 16-30, v platném znění a Statutem hlavního města Prahy.  

 

V oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními 

zákony a Statutem-viz zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.  

 
Administrativní členění  

 

Petrovice se rozkládají v jihovýchodním cípu hlavního města Prahy mezi Jižním Městem 

(městská část Praha 11), Horními Měcholupy (městská část Praha 15) a Uhříněvsí (městská 

část Praha 22); jádro původní vesnice leží na úbočí údolí Botiče. Rozlohou jsou nejmenší 

pražskou městskou částí, na ploše pouhých 1,79 km² tu však bydlí více než 6 tisíc obyvatel.  

Z nich většina žije v sídlištní zástavbě, která vznikla na přelomu 80. a 90. let 20. století a tvoří 

jednotný komplex se sídlištěm Horní Měcholupy. Staré Petrovice se rozrůstají zejména  

na západ vilovou výstavbou. 

Místní zelené plochy, patřící k nejvýznamnějším přírodním lokalitám hlavního města 

(Hostivařský lesopark, Milíčovský les a další), spolu s vodními plochami a toky (vodní nádrž 

Hostivař, Milíčovské rybníky, Botič, Milíčovský potok), tvoří z městské části příjemné místo 

pro život. 

 
Orgány městské části Praha-Petrovice jsou: 

 Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice  

 Rada městské části Praha-Petrovice  

 Starostka městské části Praha-Petrovice  

 Úřad městské části Praha-Petrovice 

 Výbory Zastupitelstva městské části Praha-Petrovice 

 Komise Rady městské části Praha-Petrovice 

 Zvláštní orgány městské části Praha-Petrovice (Přestupková komise) 

 

 

Historie městské části Praha-Petrovice 

Osada Petrovice vznikla podobně jako další nejstarší středověká lidská sídla v blízkosti 

vodoteče. Řeky a potoky byly jednak zdrojem obživy, relativně pohodlnými a bezpečnými 

cestami v dobách, kdy ostatní území ještě pokrýval neproniknutelný prales, i prostředkem 

jejich ochrany. Teprve později vznikaly osady i na křižovatkách stále se rozšiřující sítě 

obchodních cest. Nejinak tomu bylo i v případě Petrovic. Nejstarší osídlení bylo nepochybně 

na ostrohu nad Botičem v místech dnešního kostela a zámku. Místo bylo od západu a jihu 

výhodně chráněno bažinatou nivou koryta Botiče a bylo v těsném sousedství několika 
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obchodních cest. Šlo zejména o tzv. pražskou knížecí zemskou cestu z Vyšehradu přes 

Strašnice, která kopírovala tok Botiče a Petrovice obcházela z východu. Dále pak pokračovala 

na Pitkovice, Těptín, Mnichovice, Benešov a dále do Lince. Někdy byla tato cesta nazývána 

Horáckou. 

Samotný název Petrovic je odvozován od jména vlastníka předmětného místa a bývá 

vykládáno jako Petrova ves nebo také „ves lidí Petrových, taktéž Petroviců zvaných“.  

Dle jména zakladatele je možno alespoň přibližně určit dobu vzniku hradiště a potažmo  

i osady. Petr je jméno latinského původu významově odvozené od slova petr - skála.  

V Čechách se začalo používat až s vyšším stupněm rozvoje křesťanství, tedy až po roce 1000. 

Další nositelé tohoto jména do Čech přišli při zakládání kolonizačních měst a osad na počátku 

13. století. Jedním z vodítek, podle kterých lze také usuzovat na počátky osídlení, je stáří 

kostela. Kamenná stavba petrovického kostela sv. Jakuba Staršího je podle stavebně 

historického rozboru datována po roce 1250. Vzhledem k tomu, že výstavbě kamenného 

chámu zcela určitě předcházela stavba tvrze, obytných domů a dřevěného kostela, můžeme 

první osídlení posunout nejméně na začátek 13. století. 

První spolehlivá zpráva o Petrovicích je až z roku 1352 a je zaznamenána v Registru 

papežského desátku, kde jsou Petrovice uvedeny mezi obcemi s farností, které tuto zvláštní 

daň odvedly. Další ze záznamů již konkretizuje prvního známého vlastníka obce. Byl jím 

pražský měšťan Mikuláš Klementer a ze záznamu v Konfirmačních knihách, do nichž  

se zaznamenávaly změny v obsazení církevních úřadů, vyplývá, že ke dni 5. února 1355 

„duchovní Volfard byl potvrzen na faru v Petrovicích, uprázdněnou smrtí faráře Matyáše,  

za přítomnosti Mikuláše Klementera, měšťana Většího Města pražského.“ Z tohoto zápisu  

je zřejmé, že Petrovice vlastnil bohatý měšťan z Většího (Starého) Města pražského, který 

měl jako patron farnosti právo zvolit nového plebána na uprázdněné místo. Klementerové byli 

bohatý patricijský rod a jeho členové se jako konšelé pravidelně objevovali v radě Většího 

Města pražského. V petrovické tvrzi, vzdálené téměř den jízdy koňmo od Prahy, se o 

hospodářství staral purkrabí. Jižní a jihozápadní svahy nad Botičem s lehkou písčitohlinitou 

půdou a kamenitým podložím byly velmi vhodnou lokalitou k pěstování vinné révy. Tomu 

napovídá jednak původní historický místopisný název „Na vinici“ i erbovní znamení rodu 

Klementerů - dva vinné listy. Erb rodu Klementerů se stal téměř beze změn znakem městské 

části Praha-Petrovice. 

Klementerové měli Petrovice ve vlastnictví až do roku 1399, kdy je Anna Klementerová 

přinesla věnem svému choti Johánkovi Kbelskému. Nový majitel nechal opravit kostel  

a provést výzdobu interiéru celoplošnými freskami, jejichž fragmenty jsou v kostele k vidění 

dodnes. Kbelští „seděli na Petrovicích“ až do roku 1429, kdy je Kateřina - dcera Johánka 

Kbelského - dala připsat svému choti Janu Kunvaldskému, který se později-v dobách, kdy se 

stal podkomořím císaře Říše římské a krále českého – Zikmunda - začal psát Jan z Kunwaldu. 

V následujících staletích Petrovice měnily mnohokrát své majitele, ať již prodejem nebo 

sňatkem či dědictvím. V jejich držení se poměrně rychle střídaly šlechtické rody i zvučných 

jmen: 

 do roku1571 - vladykové z Petrovic (několik i nespřízněných rodů, místně odvozující 

své jméno)-prodejem Petrovice získává  

 1571-1575 - Eva Říčanská z Olbramovic - od ní se prodejem stávají vlastníky panství  

 1575-1630 - Homutové z Harasova - koupí získává Petrovice  

 1630-1639 - Estera Mitrovská, rozená Lažanská z Bukové - dědicem ze závěti se stává 

její bratr  

 1639 - Ferdinand Rudolf Lažanský z Bukové - sňatkem Aleny Lažanské z Bukova  

s Volfem Berkou získávají majetek  

 1656 - Berkové z Dubé - prodejem se na tvrz dostávají  

 1656-1691? - Borovanští z Borovan - prodejem Petrovice získává  
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 1691?-1693 - Maxmilián Norbert Krakovský z Kolovrat - Petrovice kupuje  

 1693-1694 - František Antonín hrabě Špork - ruší však kupní smlouvu a vrací  

 1694-1701 - Maxmiliánu Norbertu Krakovskému z Kolovrat - opětovným prodejem 

získávají  

 1701-1715? - Přehořovští z Kvasejovic - panství dědí dcera Anna provdaná Záblatská  

z Tulešic  

 1716 - Záblatští z Tulešic - prodejem postupují Petrovice  

 1716-1734 - František Karel Peceli z Adlersheimu - po jeho smrti Petrovice dědí jeho 

sestřenec  

 1734-1784 - Jan Jindřich svobodný pán z Bissingenu - po něm panství dědí 4letý 

synovec manželky vdovy pána z Bissingenu - J. J. Voračický  

 1784-1796 - Petrovice jsou však v doživotním užívání vdovy Františky z Bissingenu  

a její společnice, teprve po jejich smrti se panství ujímá právoplatný dědic  

 1796-1838 - Jáchym Jindřich Voračický-Bissingen z Paběnic - po jeho smrti dědí 

dcera  

 1838-1861 - Eleonora hraběnka Kounicová, rozená Voračická-Bissingen  

 1861-1892? - Bellotové  

 1892?-1908 - František Procházka z Měcholup  

 1908-1925 - Marie Antonie Silva-Taroucová - od roku 1912 - v nájmu Ludvík Kolben  

 1925 - Roman Daner kupuje zámek a statek  

 

Největší rozvoj zaznamenaly Petrovice zejména po roce 1716, kdy je koupil František Peceli 

z Adlersheimu. Na místě původní středověké tvrze nechal postavit barokní zámek a zřejmě  

i barokně upravit kostel sv. Jakuba. K chrámové lodi byla přistavena zákristie a věž s původně 

cibulovou bání. Do této věže byl roku 1776 přenesen z opodál stojící dřevěné zvonice zvon, 

odlitý v roce 1694. (Druhý zvon kostel dostal až v roce 1865 péčí jednoho ze zakladatelů 

firmy Sellier & Bellot, francouzského průmyslníka Nicolase Bellota.) Při zmíněné přestavbě 

Františka Peceliho - v první polovině 18. Století - byla do zdí kostela proražena nová okna  

v barokním slohu. Původní gotický vchod od tvrze byl zazděn a zbudován byl nový - pod 

přistavěnou věží. Po sejmutí omítky při další rekonstrukci kostela v roce 1910 byl portál 

opraven a je k vidění na jižní stěně kostela. Tato druhá rekonstrukce v novogotickém stylu 

byla provedena velmi citlivě zásluhou hraběte Arnošta Emanuela Silva-Taroucy. Pro vnější 

vzhled kostela byla zvolena forma pozdní gotiky, pro interiér neorománská, vhodně 

využívající nejstarších stavebních prvků původního chrámu. Se zánikem roboty  

a vrchnostenské správy v roce 1848 začal být v českých zemích budován systém místní 

samosprávy. Petrovice, které měly v té době 27 usedlostí s 338 obyvateli, tehdy tvořily jednu 

politickou obec s Horními Měcholupy, územně příslušnou do říčanského okresu, a to až do 

roku 1920. V tomto roce sice vzniká „velká“ Praha a k hlavnímu městu se připojují některé 

okolní obce, avšak Petrovice nadále spadají pod Okresní úřad Říčany. K hlavnímu městu byly 

připojeny až 1. ledna 1968 a připadly do desátého pražského obvodu. Jednotka samosprávy-

místní národní výbor - v obci však zůstává zachován. Po roce 1989 se Petrovice staly jednou  

z 57 městských částí s vlastním zastupitelstvem. 
Při sčítání obyvatelstva v roce 1991 měly Petrovice 5 292 obyvatel, o deset let později - podle 

sčítání lidu k datu 14. září 2001 měly přesně 6095 obyvatel. Důvodem takto masivního 

nárůstu počtu obyvatel byla realizace projektu „Obytný soubor staveb sídliště Petrovice-Horní 

Měcholupy“. Výstavba sídliště byla započata v roce 1977 budováním inženýrských sítí  

a dokončována na konci 80. let minulého století. V roce 1987 bydlelo v Petrovicích 2 700 

obyvatel a po úplném dokončení výstavby v roce 2001 žije na rozloze necelých 2 km² více 

než 6 000 obyvatel. Tento počet obyvatel představuje více než 3 000 obyvatel na km². Hlavní 
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město Praha má průměrný počet občanů na km² 2 360 a Česká republika pouhých  

130 obyvatel na km². 

Výstavba nového sídliště nerespektovala hranice katastrálního území Petrovic a Horních 

Měcholup, došlo k situaci, kdy polovina domů stojí na území Petrovic a druhá polovina  

na území Horních Měcholup.  

Byla plánována další rozsáhlá výstavba sídlištních domů, ale díky událostem v roce 1989 již 

k realizaci dalších staveb nedošlo.  

V roce 1989 byly školy a poliklinika už vybudované. V tomto roce nastaly změny politického 

složení, komunistická strana se stáhla do pozadí, byla vytvořena platforma Občanské fórum  

a pak vznikaly další strany.  

První zastupitelstvo porevolučních Petrovic mělo 35 zastupitelů. V komunálních volbách 

v roce 1990 zvítězilo Občanské fórum. Pod tímto subjektem kandidovali i členové 

Československé sociální demokracie a České strany národně socialistické, dále kandidovala 

KSČM. Prvním starostou porevolučního období byl pan Josef Kňourek za Občanské fórum. 

V roce 1994 proběhly volby do zastupitelstev obcí na 4leté funkční období. 

Kandidující strany v Petrovicích byly: ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, Sdružení občanů 

Petrovic, Pražané Praze, Nezávislí kandidáti, ODA. Voleb se zúčastnilo 51,8 % občanů.  

Za politické strany volby vyhrálo Sdružení občanů Petrovic. Starostou byl zvolen pan Josef 

Kňourek za Nezávislé kandidáty.  

V roce 1998 začaly spory o vybudování Pražského okruhu a vznikla obava, že na 

jihovýchodní straně hlavního města, kam patří i Petrovice, by vedla trasa okruhu velmi blízko 

podél panelové bytové zástavby. Proto občanské Sdružení OPTIM- EKO bojovalo  

o prodloužení trasy okruhu mimo tento návrh. Snaha o oddálení trasy se prolínala celým 

volebním obdobím.  

Voleb do Zastupitelstva městské části v roce 1998 se zúčastnilo celkem 46 % obyvatel. 

Volební kandidátky sestavily tyto strany ČSSD, ODA, KDU-ČSL, Nezávislí kandidáti, ODS 

a Sdružení občanů Petrovic. Nejvíce hlasů získalo Sdružení občanů Petrovic. Starostkou byla 

zvolena Mgr. Miloslava Lippertová ze Sdružení občanů Petrovic, zástupcem starostky byl 

zvolen Doc. PhDr. Otto Semecký. Ustavující zasedání se uskutečnilo 25.11.1998. 

V roce 2002 se voleb do místního zastupitelstva zúčastnily tyto volební strany: Sdružení 

OPTIM- EKO, Sdružení občanů Petrovic, ODS, Sdružení nezávislých, ČSSD, Občané  

pro Petrovice, KDU-ČSL, DEU, Strana zelených. Volby se konaly 1. a 2. listopadu 2002  

a zúčastnily se jich 42,3 % obyvatel. V 15členném zastupitelstvu byl starostou zvolen  

Doc. PhDr. Otto Semecký, CSc., zástupcem starosty JUDr. Olga Hromasová a druhým 

zástupcem Roman Vojta. Rok 2002 byl poznamenán velkými záplavami, což se projevilo  

i velkou vodou na potoku Botič. Díky úsilí členů Rady MČ a Komise protipovodňové 

k žádným škodám na majetku nedošlo.  

V roce 2006 se komunálních voleb, které se uskutečnily 20.-21.10.2006, zúčastnilo  

6 politických stran: Sdružení občanů Petrovic, Petrovičtí sousedé, ODS, KDU-ČSL, ČSSD  

a Petrovičtí zelení. Ve volbách zvítězila ODS, která získala 7 mandátů, Sdružení občanů 

Petrovic 6 mandátů, ČSSD 2 mandáty, Petrovičtí zelení 2 mandáty, KDU-ČSL 1 mandát  

a Petrovičtí sousedé 1 mandát. Ustavující zasedání se uskutečnilo 29.11.2006, aby zvolilo  

19členné zastupitelstvo. Starostkou byla zvolena JUDr. Olga Hromasová, 1. zástupce 

starostky Ing. Petr Říha a 2. zástupce starostky Roman Vojta.  

Další komunální volby proběhly ve dnech 15.-16.10.2010 a přihlásilo se 6 volebních stran: 

TOP 09, ČSSD, Sdružení občanů Petrovic, Strana svobodných občanů, Starostové a nezávislí, 

ODS. Stanovenou hranici 5 % nesplnila Strana svobodných občanů. Voleb se zúčastnilo  

40,9 % oprávněných voličů. Nejvíce hlasů získalo Sdružení občanů Petrovic (31 %) a získalo 

6 mandátů, na druhém místě byla ODS (23,5 %) s 5 mandáty, TOP 09 získala 3 mandáty 

(18,1 %), ČSSD 3 mandáty (15,6 %), Starostové a nezávislí 2 mandáty (11,2 %). 
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Zastupitelstvo je tvořeno 19 zastupiteli. Ustavující zasedání se uskutečnilo 3. listopadu 2011. 

Starostkou byla opět zvolena JUDr. Olga Hromasová, 1. zástupcem starostky Doc. PhDr. Otto 

Semecký, CSc. a 2. zástupcem starostky ing. František Kříž. Za členy RMČ byli zvoleni:  

Ing. Jan Křeček a JUDr. André Němec.  

Popis znaku a praporu 

Znak městské části Praha-Petrovice představuje kosmo polcený štít se dvěma vinnými listy 

střídavých barev zlaté (žluté) a modré. Protilehlé uspořádání značí spojitost staré zemědělské 

osady s novou výstavbou vzniklou na jejím katastru. Vinný trojlist připomíná tradici 

pěstování vinné révy na svazích nad Botičem a zároveň symbolizuje vztah k patricijské rodině 

Klementerů. Klementerové byli prvním historicky doloženým feudálním držitelem Petrovic  

a tak jako základ znaku MČ Praha-Petrovice je využito jejich pečetní znamení - kosmo 

polcený štít se dvěma vinnými listy opačných tinktur. Znak podle dochované pečeti Mikuláše 

Klementera z 2. února 1362 stylizoval současný známý rytec Petr Tybitancl. Barvy byly 

navrženy nově.  

Prapor městské části je ve stejných barvách jako znak. Má zlatý podklad a na něm je v levém 

horním rohu umístěný znak vinného trojlistu v modré barvě. 

 

Znak městské části Praha-Petrovice a znak hlavního města Prahy: 

 

  

 
 
 
 

 

Městská část Praha-Petrovice 

Městský obvod Praha 15 

Městská část Praha-Petrovice 

Katastrální výměra 1,79 km² 

Počet obyvatel 6 288 obyvatel (stav k 30.06.2011) 
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Ve strategickém plánu jsou uvedeny údaje, které byly zjišťovány v rámci posledního sčítání 

obyvatel v roce 2011. Podle vyjádření pracovníků ČSÚ sice jde o předběžné výsledky, 

(konečné výsledky sčítání by měly být známé až v září 2012), avšak neočekává se, že by se 

tyto údaje od sebe vzájemně významně lišily.  

 

Městská část Praha-Petrovice 

Městský obvod Praha 15 

Městská část Praha-Petrovice 

Katastrální výměra 1,79 km² 

Počet obyvatel 6 041 obyvatel (k 1.1. 2012) 

Hustota zalidnění 3 382 obyvatel/km² (k 1.1. 2012) 

Kód obce 547395 

Počet základních správních 

jednotek 

1 správní jednotka, 4 volební okrsky 

Počet domů 443 

z toho trvale obydlených 443 

z toho rodinných domů 430 

Vzdálenost od středu města 10 km 

Datum připojení k Praze 1. 1. 1968 

Zeměpisná šířka 
50,03596N 

Zeměpisná délka 14,55658E 

Maximální nadmořská 

výška 

265 m. n. m. 

Minimální nadmořská 

výška 

220 m. n. m. 

Poštovní směrovací číslo 109 00 

Adresa Úřadu MČ Edisonova 429, 

Praha 10-Petrovice, 109 00 

Starostka městské části JUDr. Olga Hromasová 

Oficiální web www.prahapetrovice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prahapetrovice.cz/
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Služby České pošty jsou pro Petrovice zajišťovány pobočkou České pošty, ulice Milánská, 

Praha 15. 

Činnosti Policie České republiky jsou pro Petrovice zajišťovány v rámci správního obvodu 

Prahy 15. 

Činnosti Městské policie jsou pro Petrovice zajišťovány v rámci správního obvodu Prahy 15. 

Městskou část tvoří jedno katastrální území - Petrovice. Rozloha městské části je 179 ha. 

Městská část Praha-Petrovice se přihlásila k principům Místní Agendy 21 a byla zařazena  

do kategorie Z v květnu 2010. V roce 2011 MČ, s pomocí realizace projektu „MA 21 - Nová 

komunikační platforma pro MČ Praha-Petrovice" postoupí do kategorie D. 

Městská část není členem Národní sítě zdravých měst ani Svazu měst a obcí České republiky.  
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3.2 Urbanistický rozvoj 
 

Naplňovat rozvojové strategické cíle je možné pouze prostřednictvím jejich promítnutí  

do územního plánu hlavního města Prahy. Městská část Praha-Petrovice náleží z hlediska 

územního plánování do pražského vnějšího pásma, které je charakterizováno dominancí 

příměstské krajiny s původně venkovským nebo maloměstským osídlením. Je tedy zřejmé,  

že strategie rozvoje Petrovic musí tuto zásadní okolnost vždy respektovat a v zájmu občanů 

městské části musí zahrnovat i krajinu mezi těmito sídly a v jejich okolí. V neposlední řadě  

je třeba uvažovat i územní rozvoj v sousedících oblastech. 

Veškeré proměny, stavební rozvoj i kultivační zásahy vždy musí být v souladu s územním 

plánem hlavního města Prahy. Územní plán však, jak je vidět na nejednom příkladu, sám  

o sobě nestačí. Pražský územní plán, schválený v roce 1999, byl postupně upravován mnoha 

dílčími změnami schvalovanými Zastupitelstvem hlavního města Prahy.  

Počet obyvatel městské části Praha-Petrovice se za období uplynulých 20 let významně zvýšil 

a došlo k mnoha podstatným změnám. Na první pohled je patrné celkové zlepšení kulturnosti 

prostředí. Nelze však nevnímat doprovodné negativní a obtěžující jevy, zvláště pak nárůst 

automobilismu, související s proměnami životního stylu, s nárůstem volného času  

a s evidentním zvyšováním materiálního bohatství. Další rozvoj Petrovic se proto musí více 

zaměřit na celkovou harmonizaci, aby byly příjemným místem pro život všech generací,  

pro bydlení i pro práci, aby zde byl dostatek příležitostí pro trávení volného času. 

 

Jedním z nejvýznamnějších úkolů bude podstatně snížit dopravní zatížení ulice 

Novopetrovická, která patří k nejvýznamnějším komunikacím Prahy. Přes některé dílčí kroky 

se dosud mnoho zásadního neuskutečnilo - řešení realizace nových pozemních komunikací 

totiž nespočívá v pravomoci městské části. Zásadní roli v postupném zlepšování sehraje 

uvedení do provozu úseku 511 Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) mezi dálnicí D1  

a Běchovicemi. Bude totiž potřebné postupně realizovat další významné komunikace, aby  

ty nynější, procházející zástavbou, byly osvobozeny od tranzitní dopravy. K tomu bude 

důležité stanovit a neustále korigovat etapizaci výstavby i podmíněnost jednotlivých staveb, 

stejně jako dobře a správně stanovovat odpovídající opatření. 

 

 

Urbanistická studie městské části Praha-Petrovice 

 

V současné době je projednána a schválena Urbanistická studie, která detailně rozpracovává 

územní rozvoj v katastrálním území Petrovice až do podoby jednotlivých objektů. 

Návrh řešení Urbanistické studie vycházel ze základních kompozičních a prostorových zásad, 

které měly zůstat zachovány: 

 zachování historického jádra obce 

 omezení stavebních zásahů v novější zastavěné části Petrovic 

 nezvyšování stávajících panelových domů jakýmikoliv nástavbami 

 zpevnění východního okraje lokality výstavbou kompaktního bloku předstupujícího 

před stávající panelové domy a vytvářejícího výškový přechod mezi volnou krajinou  

a těmito osmipodlažními budovami 

 kompaktní zástavba volných polí na jihovýchodním okraji území jako doplňujícího  

a tlumícího prvku s krajinou a stávající panelovou zástavbou 
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Lokality řešené urbanistickou studií 

 

Lokalita č. 1 - Centrum Petrovic - budoucí náměstí  

Plocha by měla být skutečně využita pro vybudování centra městské části. Jde o pozemek  

při křižovatce významných místních komunikací a stanic MHD. Je zde navrženo využití  

pro obchodní aktivity spolu s administrativou a potřebným parkováním.  

 

Lokalita č. 2 - Edisonova ulice - Polyfunkční dům 

Vybudování polyfunkčního domu s prostory pro Úřad MČ Praha-Petrovice, byty, obchody  

a garážemi. Realizace tohoto záměru byla dokončena v roce 2009. 

 

Lokalita č. 3 - Švábovo pole  

Nezastavěná plocha mezi Morseovou a Edisonovou ulicí. Navržena funkce čistě obytná  

se zástavbou rodinnými domy.  

 

Lokalita č. 4 - Družstvo Směr  
V současnosti je lokalita zastavěná výrobními objekty družstva Směr. V současné době  

je plocha využita pro výrobní funkci, která je zdrojem pracovních příležitostí v místě. Pokud 

by došlo k likvidaci výroby a uvolnění řešené plochy, navrhuje urbanistická studie její využití 

částečně jako čistě obytné - navazující na stávající bloky rodinných domů - částečně na funkci 

smíšenou městského typu, reprezentovanou jedním nebytovým objektem při Bellově ulici.  

 

Lokalita č. 5 - Základní škola Praha-Petrovice  

Plocha určená pro školství. 

  

Lokalita č. 6 - Střední škola polygrafická, v současné době Soukromé osmileté 

gymnázium DINO HIGH SCHOOL, s. r. o. 

Plocha určená pro školství. 

  

Lokalita č. 7 - Za panelovým domem v Rezlerově ulici 

Plocha mezi novým petrovickým hřbitovem a nejbližším panelovým domem v Rezlerově 

ulici. Návrh řešení dopravy v klidu. 

 

Lokalita č. 8 - Pole východně od Dobré Vody k Uhříněvsi  

 

Lokalita č. 9 - Dobrá Voda 

Plocha západně od sídliště Dobrá Voda, vzniklá navážkou zeminy při budování sídliště. Tato 

plocha byla v platném územním plánu definována jako plocha sportovní a měla by na ní být 

vybudována sportoviště.  

 

Lokalita č. 10, 11, 12 - Východ Hornoměcholupská  

Plocha východně od nového petrovického hřbitova mezi ulicemi Hornoměcholupskou  

a Novopetrovickou.  

 

Lokalita č. 13 - Zámek 
Rozvoj lokality je omezen, resp. zastaven vzhledem k dlouhodobě nevyřešeným restitucím. 

Zámek postupně chátrá a lze jen velmi obtížně předpokládat jeho příští skutečnou funkci.  

 

Lokalita č. 14 - Rugbyové hřiště  
Sportovní plocha. 
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Lokalita č. 15 - ulice Ramanova 
Lokalita je situována na východním okraji Hostivařské nádrže. 

 

Lokalita č. 16 - ulice Edisonova 51  
Plocha ve vlastnictví MČ Praha-Petrovice, která by měla být využita pro výstavbu 

polyfunkčního objektu. 

 

Lokalita č. 17 - ulice Euklidova 
Malá plocha u příjezdu z Novopetrovické ul., kde je navržena výstavba rodinných domů.  

 

Lokalita č. 18 - ulice Novopetrovická  
Lokalita je situována mezi ulice Frostovou a Novopetrovickou.  

 

Lokalita č. 19, 20 - ulice V Pitkovičkách 
Lokalita zahrnuje nejvýchodnější část pole mezi sídlištěm Dobrá Voda a Uhříněvsí. Lokalita 

je určena pro vybudování sportovního areálu - funkce sportovní. Plocha by měla sloužit jako 

biokoridor. 

 

Lokalita č. 21 - ulice Hornoměcholupská 
Lokalita se nachází mimo katastrální území Petrovice a je řešena v rámci územního rozvoje 

MČ Praha 15. 

 

Lokalita č. 22 - ulice Euklidova 
Lokalita je situována mezi novou zástavbou na západě Petrovic a historickým jádrem městské 

části.  

 

Důležité informace z urbanistické studie 

Urbanistická studie předpokládá nový rozvoj na východě městské části, zejména na ploše  

za hřbitovem, kde jsou umístěné plochy pro obchod a služby a sportovní vyžití. Další 

rozvojovou plochou (územním plánem určena jako čistě obytná plocha) je prostor jižně  

od Novopetrovické ulice, kde je stávající plocha rozšířena a tvarově přizpůsobena 

navrženému charakteru zástavby.  

 

Veřejně prospěšné stavby řešené v urbanistické studii 

31/DK/15, 31/DK/40, 31/DK/31 Komunikační propojení Hornoměcholupská-K Lipanům  

(na západním okraji Uhříněvsi) 

32/DK/51 Komunikační propojení Novopetrovická-Přátelství 

18/TE/31, 18/TE/40 Venkovní vedení 110 kV TR Chodov-TR Běchovice 

2/TT/40 -Výstavba tepelných napáječů Mělník-Petrovice (trasa venkovního vedení povede 

mimo zastavěnou část obce) 

 

Existuje návrh, aby do veřejně prospěšných staveb byla zařazena vodní dešťová usazovací 

nádrž na jihu řešené lokality, která se však nachází na sousedním katastru Křeslice. 

Jednoznačným důvodem je zabezpečení efektivní realizace přestavby a opravy této nádrže.  

 

Ochrana přírody, územní systém ekologické stability 

Přírodní parky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v prostoru MČ Praha-Petrovice: 

 Přírodní komplex vodní nádrže Hostivař s příměstskými lesy (přírodní park 

Hostivař-Záběhlice) 

 Údolí Botiče (přírodní park Botič-Milíčov) 
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Prvky ÚSES 

 Lokální biokoridor L3/267 - Botič II 

 Interakční prvek I6/359 - Dobrá Voda 

 

Zátopová území 

 Botič - jižně od ulice Novopetrovická 

 Botič - při ulicích Edisonova, Ramanova 

 

 

Poloha městské části a rozvojová území 
 

Geografická poloha městské části je velmi významným faktorem, který do značné míry 

determinuje její socioekonomický vývoj. Atraktivita polohy městské části je určena 

vzdáleností od: 

 centra hlavního města  

 centra nadřazené městské části  

 výjezdu z hlavního města 

 rozvojových os (zpravidla hlavních dopravních, zvláště silničních komunikací) 

 

 
Zdroj: www.atlasceska.cz 

 

Městská část Praha-Petrovice se nachází na jihovýchodním okraji hlavního města Prahy.  

Vzdálenost od centra hlavního města je asi 10 km.  

Vzdálenost od centra správního obvodu městské části Praha 15 je 2 km.  

Vzdálenost od výjezdu z hlavního města směr - dálnice D1 (ulice Brněnská, městská část 

Praha 11) - 5 km a směr Říčany (ulice Přátelství, městská část Praha 22) - 4 km.  
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Exponovanost polohy vůči rozvojovým osám, které tvoří nejčastěji dálnice, příp. čtyřpruhové 

rychlostní silnice, hraje výrazně menší roli než exponovanost vůči rozvojovým centrům.  

I v tomto ohledu je městská část Praha-Petrovice položená velmi exponovaně v bezprostřední 

blízkosti dálnice D1, která je páteří silniční sítě České republiky.  

 

Poloha městské části je exponovaná a velmi zajímavá, a to zejména blízkostí centra hlavního 

města se všemi pozitivními i negativními dopady - blízkost významných rozsáhlých zelených 

ploch a nedaleké sousedství se Středočeským krajem a významnými dopravními 

komunikacemi.  

 

 

Nová rozvojová území a plochy v městské části nebo v její blízkosti 

 

 Východní část Petrovic - lokalita Za hřbitovem - plochy pro obchod, služby  

a sportovní využití  

 Plocha čistě obytná jižně od Novopetrovické ulice - plocha čistě obytná určena 

územním plánem, rozšířena a tvarově přizpůsobena navrženému charakteru zástavby  

 

Poloha městské části - klíčové závěry 

 výhodná poloha vůči centru hlavního města Praha 

 exponovaná poloha vůči dálnici D1 a dalším významným silničním komunikacím 

 

Katastrální území Petrovice je shodné s hranicí správního území městské části Praha- 

-Petrovice. Plocha území je 179 ha. 

  

Území je rozděleno do urbanistických obvodů:  

 

Urbanistický 

obvod 
Název lokality 

5000 Petrovice - sídliště 

5010 Petrovice - střed 

5022 Hostivařská přehrada  

7182 Štít 
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Výkres územního plánu (stav k 17.06.2010)
3
 

 

 
Zdroj: www.praha.eu 

 

(Závazná část územního plánu byla vyhlášena  vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. 

Prahy, schválenou usnesením č. 1156 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 26.10.1999, 

s účinností od 01.01.2000, aktualizovanou vyhláškami č.10/2001, 27/2001, 21/2002, 30/2002, 

8/2003, 3/2004, 7/2004, 6/2005, 17/2005, 24/2005,  6/2006, 15/2006, 23/2006 a dále 

vydanými opatřeními obecné povahy č.2/2008, 3/2008, 4/2008, 5/2009, 6/2009 , 7/2009, 

8/2009, 9/2010, 10/2010 a 11/2010.) 

 

 

3.3 Obyvatelstvo a bydlení 

 
 

Vývoj počtu obyvatel  

 

Městská část Praha-Petrovice patří mezi tzv. malé městské části hlavního města Prahy.  

Je součástí správního celku Praha 15.  

Od 01.07.2001 městská část Praha 15 vykonává úkoly městské správy podle Statutu hlavního 

města Prahy i pro tyto městské části: Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a Štěrboholy.  

Z hlediska ústředních orgánů státní správy (Finanční úřad, Česká pošta, s. p., Obvodní soud, 

Státní zastupitelství a další náleží MČ Praha 15 k obvodu Praha 10. 

                                                 
3 Legenda k výkresu je velmi obsáhlá, lze ji nalézt na webových stránkách MHMP v sekci Platné regulativy 

funkčních ploch: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/uzemni_plan/index.html 
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Petrovice patří dlouhodobě k městským částem s vyrovnaným počtem obyvatel. Nejrychlejší 

růst počtu obyvatel během posledních let zaznamenaly Petrovice v 90. letech minulého století. 

V posledních letech je v Petrovicích počet obyvatel stabilizovaný.  

 

V rámci Prahy má MČ vyšší hustotu zalidnění – k 1.1. 2012 to bylo 3 383 obyvatel na km
2
, 

(přičemž celá Praha má 2 503 obyvatel na km
2
). 

 

 

Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hustota 

obyvatelstva 

(osoby/km
2
)  

3 393 3 426 3 434 3 464 3 453 3 473 3 492 3382 

 

 

 

Struktura obyvatelstva 

V rámci struktury obyvatelstva hraje nejvýznamnější roli především struktura podle věku  

a podle vzdělání. Věková struktura představuje výchozí stav pro budoucí demografický vývoj  

a struktura obyvatel podle vzdělání
4
 je jedním z hlavních ukazatelů rozvojového potenciálu 

města.  

 

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel včetně věkové struktury: 
 

 

 

Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet obyvatel 6 073  6 132  6 146  6 201  6 169  6 204 6 291 6 041  

z toho ženy  3 153  3 164  3 187  3 216  3 196  3 205 3 232 3131* 

Podíl obyvatel 

ve věku (v %):                

0-14 16,7  15,9  14,8  14,3  13,8  13,7  14,0 14,0 

15-64 77,0  77,4  78,4  78,3  78,0  77,4  76,6 75,1 

64+ 6,3  6,7  6,8  7,4  8,2  8,8  9,3 10,9 

Průměrný věk 

obyvatel (roky) 35,5  36,0  36,4  36,8  37,3  37,8 38,0 38,7 

z toho muži 34,7  35,1  35,5  35,8  36,3  36,8 37,0 37,5 

z toho ženy 36,2  36,7  37,4  37,7  38,3  38,8 39,1 39,8 
 
*Předběžné výsledky SLDB 2011 

 

 

Petrovice jsou „mladou“ městskou částí. Zatímco koncem roku 2011 byl průměrný věk 

v Praze 41,9 roku, v Petrovicích byl o 3,2 roku nižší. Nicméně i zde platí stejný trend jako 

v jiných místech, a sice že dochází ke  stárnutí populace. 

                                                 
4
 Aktuální informace o vzdělanosti obyvatelstva budou k dispozici až poté, co ČSÚ zveřejní údaje ze sčítání lidu 

v roce 2011.  
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Dlouhodobé změny počtu obyvatelstva z hlediska způsobu změny 

 

 

Rok 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Narození 54 62 48 76 60 67 72 68 80 71 

Zemřelí 23 25 29 25 24 25 32 28 33 33 

Přihlášení 253 182 201 237 273 301 272 276 321 
 

Odhlášení 201 238 236 229 296 288 344 281 281 
 

 

 

Porovnání změn počtu obyvatelstva přirozeně a migrací 

 

 

Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Přirozený přírůstek 19  51  36  42  40  40 47 38 

Saldo migrace  -35  8  -22  13  -72  -5 40 -23 

Celkový přírůstek -16  59  14  55  -32  35 87 15 

Celkový přírůstek 

(v %)  
-0,3  1,0  0,2  0,9  -0,5  0,6  1,4  0,2 

 

Migrační saldo je velmi vyrovnané (střídají se roky, v nichž počet vystěhovalých převyšuje 

počet přistěhovalých, s roky, kdy je tomu naopak); zatímco počet narozených dlouhodobě 

převyšuje počet zemřelých obyvatel. 

Z uvedeného vyplývá, že o bydlení v Praze-Petrovicích je zájem, což je i v souladu 

s dotazníkovým šetřením mezi obyvateli městské části (viz příloha č. 1). 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání u obyvatelstva staršího 15 let 

 

  

Základní vč. 

neukončeného 

Střední 

vč.vyučení 

(bez 

maturity) 

Úplné střední  

(s maturitou) a 

vyšší odborné 

(vč. 

nástavbového) 

Vysokoškolské 
Bez 

vzdělání 

MČ Petrovice - počet osob 617 1 081 2 055 1 145 0 

MČ Petrovice v % 13 22 42 23 0 

ČR - počet osob 1 574 856 2 963 972 2 794 996 1 117 830 47 253 

ČR v % 19 35 33 13 1 

Praha - počet osob 114 071 227 404 381 867 249 714 2 850 

Praha v % 12 23 39 26 0 

 

Z tabulky je zřejmé, že mezi obyvateli Petrovic, stejně jako v celé Praze, je vyšší počet lidí, 

kteří dosáhli vyššího stupně vzdělání, nežli je celorepublikový průměr. To znamená dobrý 

rozvojový potenciál pro území. 
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Shrnutí  

Zlomovým momentem pro vývoj počtu obyvatel městské části Praha-Petrovice byla výstavba 

sídliště na území Petrovic a Horních Měcholup, která začala v 70. letech a bylo dokončena  

na konci 80. let minulého století. V roce 1987 bydlelo v Petrovicích 2 700 obyvatel;  

po úplném dokončení výstavby sídliště v roce 1990 žije na rozloze necelých 2 km² přibližně 

6 000 obyvatel.  

 

V posledních letech je vývoj počtu obyvatelstva stabilizovaný a nepředpokládá se žádný 

významný nárůst.  

 

Pro budoucí koordinovaný vývoj městské části je třeba důsledně plánovat její rozvoj, hledat 

rozumné hranice mezi výstavbou nových lokalit a zachováním zeleného okolí MČ, udržet 

dostupnost lékařských služeb a ostatní občanské vybavenosti. Neustále je třeba vyvíjet  

a podporovat snahy o komunitní způsob života tzn. aktivně zapojovat občany do dění městské 

části, usilovat o zlepšení dopravy, dostupnosti obchodů a předejít tak zvyšování 

nespokojenosti občanů s životem v městské části.  

 

Vysoký stupeň vzdělanosti obyvatel MČ představuje pro území významný rozvojový 

potenciál.  

 

Domovní a bytový fond  

Koncepci bytové politiky městská část nemá, nepředpokládá se v blízké době další bytová 

výstavba, u které by investorem byla městská část Praha-Petrovice. 

  

Anketa ke SPR ukázala, že mezi klíčovými oblastmi je oblast bydlení respondenty vnímána 

jako důležitá (z 22 posuzovaných oblastí má páté místo v pořadí důležitosti a v počtu 

odpovědí získala 6,64 %
5
). Toto ovšem není možné chápat jako zájem o další výstavbu,  

i když samozřejmě zájem o nové byty je velký.  

 

Vývoj domovního a bytového fondu v městské části Praha-Petrovice 

 

Rok Domy celkem 
Trvale obydlené, z toho 

rodinné bytové 

1991 404 391 13 

2011 413 288 86 

         

 

 

                                                 
5
 Toto číslo je malé jen zdánlivě. Je totiž potřeba připomenout, že každý občan mohl v dotazníku označit  

až 3 oblasti, jejichž rozvoj považuje za prioritní, a proto byla procenta u priorit počítána z celkového počtu  

všech odpovědí a ne z počtu respondentů.  

U ostatních otázek v dotazníku bylo možné vybrat pouze 1 odpověď. V těchto případech je procento 

vypočítáváno z celkového počtu odpovědí těch respondentů, kteří se k dané problematice vyjádřili (tj.  

do výpočtu nejsou zahrnuty dotazníky, v nichž odpověď na otázku zcela chyběla nebo respondent odpověděl 

„Nevím“).  
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Vlastnictví domů v městské části Praha-Petrovice 

 

Vlastník Počet domů 

Fyzická osoba 291 

Obec, stát 4 

Bytové družstvo 24 

Spoluvlastnictví vlastníků BJ 20 

Kombinace vlastníků  35 

 

V roce 2011 nebyla na území Petrovic dokončena výstavba žádného bytu. Počet obydlených 

bytů dle posledního SLDB je celkem 2274. Většina z nich je vytápěna ústředním topením 

(2146), a to převážně dálkovým (1778), vybavená koupelnou a splachovacím záchodem 

(2236). Plyn je zaveden do 1607 bytů. Pouze 4 byty využívají k vytápění uhlí, koks a uhelné 

brikety. 1650 bytů je vybaveno osobním počítačem s internetem, dalších 72 má počítač  

bez internetu. 

 

 

Právní důvod užívání bytu Počet bytů 

Byty ve vlastním domě 285 

Byty v osobním vlastnictví 1233 

Nájemní byty 146 

Družstevní byty 513 

 

 

Neobydlené domy 
Počet 

domů   

Celkem domů 35 

Z toho rodinné domy 33 

Rodinné domy- důvod 

neobydlenosti 

slouží k rekreaci 1 

přestavba domu 0 

nezpůsobilé k bydlení 1 

 

 

Na Úřadě městské části Praha-Petrovice bylo v říjnu 2011 evidováno 24 žádostí o přidělení 

městského bytu. Městská část vlastní jeden bytový dům s 36 byty, nyní se staví 12 nových 

bytů v objektu, ve kterém dříve sídlil Úřad MČ Praha-Petrovice.  

Jsou stanovena pravidla pro přidělování bytů. 

Privatizace bytového fondu proběhla a byla ukončena v roce 2001 a v současné době  

se neplánuje další privatizace.  

 

Přehled privatizovaných bytových domů v Praze-Petrovicích v letech 1998-2001 

 

Subjekt VS 

Uzavřena smlouva o 

privatizaci Privatizace ukončena 

BD Morseova 245-247 2456798 31.07.1998 31.07.2008 
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BD Lessnerova 265-267 2656798 02.11.1998 02.11.2008 

BD Rezlerova 298 29789098 02.11.1998 02.11.2008 

REZUL, BD 2756798 19.11.1998 19.11.2008 

BD Rezlerova 293-296 29345698 23.11.1998 23.11.2008 

BD Lessnerova 268-270 26897098 31.12.1998 31.12.2008 

BD Lessnerova 263-264 263498 31.12.1998 31.12.2008 

Družstvo DOHODA 261299 12.02.1999 12.02.2009 

BD DVA VCHODY 278999 25.02.1999 25.02.2009 

BD Rezlerova 9012 28901299 24.02.1999 24.02.2009 

BD Petrovice 242-244 26500957 20.12.2001 31.12.2011 

 

Azylový dům ani ubytovnu pro osoby bez přístřeší městská část nemá. Do budoucna se o jeho 

vybudování neuvažuje. Městská část nevlastní vhodný pozemek ani objekt, kam by se daly 

podobné služby umístit. Nemá ani dostatek finanční prostředků. Tato oblast patří do gesce 

velkých správních obvodů hlavního města.  

Ubytovny v městské části také neexistují. 

 

Využití objektů ve vlastnictví MČ Praha-Petrovice 

Pořa-

dí 
Objekt Ulice 

Č.p./ 

Č. or. 

Počet/   

velikost 

bytů 

Současné 

využití 
Poznámka 

1. 
Základní 

škola 
Dopplerova 351 

2/3 + kk, 

4 + 1 

Základní 

škola 
 

2. 
Mateřská 

škola 
Jakobiho 329  

Mateřská 

škola 
 

3. Obytný dům Morseova 
251- 

-253 

36/ 

 1 + kk,  

2 + kk 

Bytový dům 
Pronájem bytů 

a nebytových prostor 

4. 

Dům 

občanské 

vybavenosti 

Edisonova 429 

28/ 

2 + kk  

až 4+1 

Bytová funkce 

Byty v OV + nebytové 

prostory + sídlo ÚMČ 

Praha-Petrovice 

 
 

Přehled nebytových prostor v objektech ve vlastnictví MČ Praha-Petrovice 

 

Pořadí Objekt Č.p. Nájemce Účel pronájmu 

1. Jakobiho 328 Reparoservis Kanceláře 

2. Ohmova 271 lékaři Ordinace 

3. Morseova 251 O. Kompert Ordinace 

4. Morseova 251 O. Chalupová Ordinace 

5. Morseova 252 B. Klinger Skicentrum 
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Pořadí Objekt Č.p. Nájemce Účel pronájmu 

6. Morseova 253 K. Znamenáčková Kadeřnictví 

7. Morseova 253 Z. Heroldová Cukrárna 

8. Morseova  253 ČSSD Kanceláře 

9. Edisonova 429 M. Lechnerová Kadeřnictví 

10. Edisonova 429 Max Merlin Kanceláře 

11. Edisonova  429 Městská policie Služebna 

12. Edisonova 429 L. Šafránek Prodejna potravin 

13. Edisonova 429 První pražská gastronomická Restaurace 

14. 
Dopplerova 351 

Soukromé gymnázium Altis, 

s. r. o. Gymnázium 

15. 
Dopplerova 429 

Základní umělecká škola 

Praha 10 - Hostivař Umělecká škola 

16. Edisonova 51 bez nájemce Nebytový objekt 

17. Edisonova 429 bez nájemce Pošta 

18. 
Edisonova 40 

Základní škola 

Vzdělávací zařízení - 

- 1.stupeň 

19. 

 
Dopplerova 351 

Základní škola 

Vzdělávací zařízení - 

- 1. a 2.stupeň 

  

 

 

Struktura obyvatelstva - závěry analýzy 

 
 

 V posledních letech je vývoj počtu obyvatel vyrovnaný 

 Zájem občanů o bydlení v MČ  

 V posledních letech je vývoj počtu obyvatel vyrovnaný 

 „Mladá“ městská část, průměrný věk je 38,7 roků 

 Vysoký stupeň vzdělanosti obyvatel (žádná osoba nad 15 let bez vzdělání, 23% VŠ) 

 Privatizace bytového fondu proběhla, další se neplánuje 

 Většina obyvatel žije v dobře vybavených bytech   

 

 

3.4 Podnikání a zaměstnanost 

Největší zaměstnavatelé na území MČ  

Směr, výrobní družstvo (výroba a prodej hraček a polytechnických stavebnic, výroba 

polyetylenových plastových folií, výroba polyetylenových plastových odnosných tašek, 

zakázková výroba plastových dílů).  

Společnost Chrom servis, s. r. o. (společnost dodává chromatografické přístroje  

a příslušenství, chemikálie, přístroje a senzory pro měření fyzikálních veličin, techniku  

pro sledování kvality životního/pracovního prostředí a komponenty pro laboratorní rozvody 
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technických plynů, kromě této činnosti nabízí poradenskou a konzultační činnost, servis  

a školení). 

Úřad městské části Praha-Petrovice 

Úřad pokrývá veškeré činnosti spojené s výkonem veřejné a státní správy, které mu ze zákona 

náleží.  

 

Základní škola Praha-Petrovice, Dopplerova 351, Edisonova 40, Praha-Petrovice 

 

Mateřská škola Jakobiho 329, Praha 10-Petrovice 

Soukromé gymnázium Altis, s. r. o., Praha 10-Petrovice, Dopplerova 351 (osmileté, šestileté 

a čtyřleté studium, zaměření: posílená výuka českého jazyka, anglického jazyka, matematiky 

a výpočetní techniky, volitelné semináře včetně druhého cizího jazyka).  

 

Soukromé osmileté gymnázium DINO HIGH SCHOOL, s. r. o., Bellova 352, 109 00 

Praha 10-Petrovice, (mateřská škola, základní škola, gymnázium).  

Menší podíl na vytváření pracovních míst mají v Praze-Petrovicích malí a drobní podnikatelé, 

a to především v oblasti služeb.  

Spolupráce městské části s místními podnikateli dosahuje dobré úrovně, městská část při své 

samosprávné činnosti vytváří další příležitosti pro podnikající subjekty. Počet podnikatelů  

je v posledních dvou letech stabilní.  

 

Problémy s nezaměstnaností městská část nemá.  

Situaci na trhu práce v celé Praze, Petrovice nevyjímaje, lze ve srovnání s průměrem ČR 

hodnotit jako velmi příznivou. Praha svým ekonomickým výkonem stojí vysoko  

nad republikovým průměrem ve většině ukazatelů - např. podíl na tvorbě HDP, míra 

nezaměstnanosti, průměrná výše platů, atd. Po celou dobu sledování (období 2005-2011) byla 

míra nezaměstnanosti v Praze vždy výrazně nižší než míra nezaměstnanosti v ČR.  

Zaměstnanost  

Srovnání míry registrované nezaměstnanosti
6
 v Praze a v České republice 

 

Období 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 VI/2012 

Míra nezaměstnanosti 

v Praze v % 
3,5 3,0 2,5 2,1 3,0 5,1 4,9 

údaj 

neznámý 

Míra nezaměstnanosti 

v ČR v % 
9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 9,6 8,6 8,1 

                                                 
6
 Míra registrované nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných registrovaných úřady práce  

na disponibilní pracovní síle (v procentech), kde čitatel a jmenovatel jsou ukazatele konstruované podle 

následujících algoritmů:  

Čitatel: počet tzv. dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání (vč. občanů ČR a občanů EU a celého 

EHP, jsou to evidovaní nezaměstnaní ke konci období, kteří mohou ihned nastoupit do zaměstnání. 

Jmenovatel: pracovní síla, tj. počet zaměstnaných z VŠPS + počet zaměstnaných občanů EU a celého EHP  + 

počet pracujících cizinců ze třetích zemí s platným povolením k zaměstnání či živnostenským oprávněním + 

počet dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání (vše klouzavý roční průměr). 
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Nízká míra nezaměstnanosti neznamená, že by neexistovaly problémy s uplatněním některých 

sociálně demografických skupin obyvatel na trhu práce - především mladých osob do 25 let  

(a z nich nejvíce uchazeči bez praxe), osob s nízkým stupněm vzdělání, osob se změněnou 

pracovní schopností, osob nad padesát let a osob vracejících se z mateřské dovolené.  

 

 

 

Podnikání a zaměstnanost - závěry analýzy 

 
 

 Dobrá spolupráce mezi městskou částí a místními podnikateli 

 Malý počet pracovních příležitostí - většina obyvatel dojíždí za prací mimo MČ  

 Nízká míra nezaměstnanosti (v celé Praze) v porovnání s ostatními územími v ČR 

  

 

 

 

3.5 Cestovní ruch, rekreace 
 

 

 

Z pohledu cestovního ruchu nepatří městská část Praha-Petrovice k významným lokalitám. 

Příčinou je především nízký primární potenciál cestovního ruchu, tedy málo atraktivit, 

zejména nemovitých památek. Přitažlivost získává MČ díky snadné dostupnosti řady 

zajímavých přírodních území, ale to spíše v kontextu hlavního města.  

Cestovní ruch proto není ani nemůže být významnou součástí ekonomiky městské části a jeho 

případný rozvoj tedy spočívá především v potenciálu městské přírodní rekreace, která těží 

z dobré dostupnosti z centra Prahy i okolních velkých městských částí.  
 

Cestovní ruch dle ankety mezi obyvateli není považován za prioritu - jeho rozvoj nedostal  

od respondentů žádný hlas a spolu s dopravním značením má tedy nejmenší podporu ze všech 

sledovaných rozvojových oblastí. Je to dáno tím, že v městské části jsou vytvořeny relativně 
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dobré podmínky pro krátkodobou rekreaci nejen obyvatel městské části, ale i jejích 

návštěvníků. To však neznamená, že by nebylo vhodné tuto oblast dál rozvíjet. 

 

Přírodní zajímavosti 

Na území městské části Praha-Petrovice nezasahuje žádné velkoplošné chráněné území 

přírody.  

Petrovice a jejich okolí mají charakter urbanizované krajiny, přesto se mohou pochlubit 

některými přírodními zajímavostmi, které jsou hojně využívány k procházkám a pro další 

volnočasové aktivity. 

 

 
 

 

Území mezi Botičem a Milíčovským lesem se v roce 1984 stalo přírodním parkem (vyhláška 

NVP 3/84). Jde o územní o rozloze 712 ha (pátý největší pražský přírodní park) zahrnující 

údolní nivy přirozeně meandrujícího Botiče a Pitkovického potoka. Obsahuje zvláště 

chráněná územní Pitkovická stráň a Milíčovský les a rybníky. V povodí Botiče se až  

do dnešních dnů dochovalo množství rybníků. V oblasti zejména soustava Milíčovských 

rybníků, z nichž poslední - Šáteček, již leží na katastru Petrovic. Leží nedaleko od 

Novopetrovické ulice a má retenční funkci. Celá soustava rybníků je odvodňována do Botiče.  

Údolí Botiče patří mezi krajinné i přírodně atraktivní lokality, jeho část je vyhlášena jako 

chráněné území. Původní údolí potoka končí mostem v Einsteinově ulici. Dále je již patrné 

vzdutí v důsledku Vodní nádrže Hostivař. Na území Petrovic leží z  přírodního hlediska její 

zajímavější část - při vtoku Botiče do přehrady vytváří kolísání vodní hladiny mokřadní 

stanoviště, dnes již přirozeně zarostlá vodním rostlinstvem.  

 

Nejrozsáhlejší zelenou plochou je přírodní památka Hostivařský lesopark.  

Vodní nádrž Hostivař byla vybudována v letech 1959-1962 na katastru Petrovic  

a Hostivaře. Toto vodní dílo mělo několik funkcí - vyrovnání průtoků v suchém období  

a zároveň i k zadržení přívalové vlny, ohrožující v minulosti Hostivař, Záběhlice, Michli  

i Vršovice. Zároveň vzniklo atraktivní místo pro příměstskou rekreaci obyvatel hlavního 

města. Jde o největší vodní plochu v Praze. Současně s přehradou byl na obou březích nádrže 
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vybudován lesopark o celkové ploše 185 hektarů. Hostivařský lesopark byl založen v 60. 

letech minulého století, a to jako budoucí rekreační zázemí pro připravované sídliště Jižní 

Město. Nachází se na levém břehu přehrady. S výsadbou stromů bylo započato v roce 1959  

a do pěti let byly práce hotovy. Lesní porost má tak průměrné stáří 41 až 60 let a zaujímá 

výměru 114,7 ha. Ostatní, nelesní plochy (louky, vodní plocha a cesty) mají rozlohu 32,2 ha. 

Rozloha městské části je 179 ha, z toho tvoří 8,5 ha lesy, 5 ha louky, 45,5 ha pole a 6 ha mezí 

a úvozů, 19 ha zahrad u rodinných domů a 3,5 ha sídlištní zeleně. Dále můžeme v Petrovicích 

najít 2,3 ha mokřadů a stejnou výměru mají i vodní toky Botič a Milíčovský potok.  

Dva petrovické rybníky Rybníček a Šáteček mají dohromady výměru 1,2 ha a vodní 

nádrže Hostivař patří do Petrovic téměř 6 ha. Více než 60 ha je dnes již zurbanizováno -

zastavěno domy a komunikacemi.  

V Petrovicích se nenacházejí žádné památkové rezervace ani památkové zóny (tzn. soubory 

památek). Dva objekty jsou chráněny jako nemovité kulturní památky. Všechny památky mají 

lokální či mikroregionální význam.  

Památkově chráněné objekty  

Zámek  

Petrovický zámek byl postaven na místě gotické tvrze. První písemná zmínka o tvrzi pochází 

až z roku 1489, stavebně historických průzkum však posunul vznik objektu do 14. století. 

Zámek je poměrně jednoduchá jednopatrová stavba obdélníkového půdorysu vystavěná  

do písmene „L“. V 19. století zde byly provedeny neobarokní a neogotické úpravy. Budova 

zámku je jednopatrová s atikovým polopatrem, fasáda bohatě vybavena figurální výzdobou. 

Na severní straně nádvoří neogotická brána s věžičkami a cimbuřím. Areál je vymezen 

ohradní zdí. Součástí areálu je množství rozsáhlých hospodářských objektů. Dnešní vzhled 

zámku je výsledkem zmíněné poslední - novobarokní přestavby, kterou prošel v letech  

1927-29 na náklady jeho majitelů - rodiny Dannerových, která jej vlastní do současnosti. 

Objekt byl prohlášen za kulturní památku dne 3. 5. 1958 pod číslem rejstříku Ústředního 

seznamu kulturních památek č. 40826/1-1706. Patří mezi ohrožené památky, s rozsahem 

ohrožení - celek. V současné době je areál bez využití, neobydlen a bez jakékoliv údržby. 

Stav konstrukce je kritický, patrné je statické narušení a progrese náletové zeleně. V roce 

2011 kritický stav hlavní zámecké budovy i většiny hospodářských objektů trvá (část 

vyhořela). Po vleklých restitučních sporech je v současné době areál petrovického zámku  

ve vlastnictví jednoho z restituentů.  

 

Kostel sv. Jakuba Staršího, někdy uváděn název Kostel sv. Jakuba Většího  

Kostel sv. Jakuba Staršího je starobylá stavba kostela s jehlancovitou věží, zasvěcená  

sv. Jakubovi Staršímu. Na první pohled se kostel jeví jako barokní. Chrámová stavba v sobě 

chová i jiné architektonické prvky, a to gotické a dokonce románské, ale ty nelze zcela 

seriózně potvrdit. Vznik stavby se řadí do období přelomu románského a gotického slohu, 

tudíž před rok 1250. Objekt byl prohlášen za kulturní památku dne 3. 5. 1958 pod číslem 

rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek č. 40824/1-1705.  
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Další zajímavé historické objekty  

Pivovar č. p. 15 

Bývalý pivovar stojí na úpatí ostrohu pod zámkem a kostelem. Vznikl pravděpodobně  

v 1. polovině 18. století asi stejně jako zámek za Františka Karla Paceliho z Adlersheimu.  

Ve 2. polovině 19. století byl přebudován na parostrojní provoz. Činnost skončil v roce 

1932. Areál je poměrně dobře dochovaný, avšak již bez typických komínů. 

Podzámecký mlýn 

Mlýn stával na pravém břehu Botiče v sousedství pivovaru. Vznikl údajně kolem roku 1800, 

měl však zřejmě staršího předchůdce, neboť mlýnský náhon bývá datován do 17. století.  

Až do roku 1957 sloužil jako pekárna. Někdy koncem 20. století byl zbořen, na jeho místě 

byla postavena novostavba č. p. 428, s původním mlýnem nijak nesouvisející. Dobře je však  

v některých úsecích zachován onen 600 m dlouhý náhon, místy ohrazený mohutným 

náspem. Jez na Botiči byl obnoven v roce 2006. Od mlýna se voda do Botiče nevracela 

přímo, ale kanál pokračoval ještě dalších 250 m. I tento úsek je místy dosud patrný, zdaleka 

však ne tak dobře, jako úsek bezprostředně pod jezem. 

 

Další památkou v městské části je památník padlým v Edisonově ulici. 

Ostatní zajímavé stavby jsou podrobně popsány v publikaci Petrovice 1234-2004, 770 let 

historie, současnost a budoucnost městské části Praha-Petrovice.  

Propagace městské části 

Informační centrum v Praze-Petrovicích funguje v rámci „Petrovického centra služeb veřejné 

správy“, které bylo dokončeno v září 2010. Jeho vznik byl podpořen ze strukturálních fondů 

Evropské unie, konkrétně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Informační 

služby jsou poskytovány v budově úřadu, a to jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky městské 

části. K dispozici jsou publikace, mapy a různé informační a propagační materiály. Městská 

část jako taková je propagována především prostřednictvím vlastních webových stránek 

www.prahapetrovice.cz, v Petrovickém zpravodaji (časopis MČ Praha-Petrovice), který  

je zdarma distribuován do všech domácností a subjektů působících v Petrovicích, dále  

v Listech hlavního města Prahy a příležitostně v regionálních přílohách deníku MF Dnes.   

MČ má i reprezentativní publikaci s názvem „Petrovice 1234-2004, 770 let historie, 

současnost a budoucnost městské části Praha-Petrovice“. Další její aktualizované vydání  

je plánováno na rok 2013 a zvažuje se i cizojazyčná verze. 

 

Partnerská města městská část prozatím nemá, nicméně usiluje o vyhledání vhodných měst  

a navázání smysluplných vztahů na mezinárodní úrovni. V současné době probíhají jednání  

o partnerství s městy Kudowa Zdrój z Polska a Heusenstamm ze SRN.  

 

Propagační materiály MČ 

Kromě výše uvedené publikace jsou k dispozici další propagační materiály: 

 pohlednice Petrovic - v současné době se chystají nové pohlednice 

 odznak Petrovic   
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 mince MČ  

 mapa městské části Praha-Petrovice - městská část nevydala vlastní mapu městské 

části, k dispozici je pouze mapa HMP  

 

Informační systém 

 

Městská část má instalovaný informační systém značení ulic, významných budov, institucí  

a veřejných cílů, který je průběžně aktualizován. Systém je dostačující pro potřeby občanů  

i návštěvníků. 

V souvislosti s propagací městské části by bylo dobré doplnit informační systém o informační 

tabule, resp. mapy s vyznačením významných cílů, pamětihodností a přírodních lokalit. 

Cykloturistika 

Pro návštěvnost městské části je důležité její napojení na síť cyklotras. Zatím Petrovicemi 

prochází pouze cyklotrasa A23, která vede z Vyšehradu, přes Michli, Záběhlice, Hostivař, 

kolem vodní nádrže Hostivař Petrovice až do Průhonic. Směrem na východ se Petrovice  

na žádné cyklotrasy nenapojují. 

V současné době jedná MČ o realizaci dalších cyklostezek, jejichž trasy by měly kopírovat 

stávající nejužívanější trasy cyklistů.  

 

 

 
 

Pěší turistika 

Zajímavosti městské části jsou přístupné i pro pěší turisty. Městskou částí procházejí  

2 značené turistické trasy: 

Zelená značená trasa – Praha – Hostivař – Praha - Klánovice varianta II (Uhříněves, Dubeč, 

Běchovice) 

Červená značená trasa 0013 (Hostivař -ŽST Jílové u Prahy) - 30,5 km. 

Turistické trasy jsou doplněny naučnými stezkami.   
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Tradiční a příležitostné akce:  

V MČ Praha-Petrovice je již tradičně pořádána řada akcí. Mezi nejoblíbenější patří: 

 

 Vítání občánků 

 Reprezentační ples městské části 

 Jarní masopust  

 Pálení čarodějnic 

 Den dětí  

 Tančím, tančíš, tančíme v Petrovicích 

 Pohádkový les – vodní nádrž Hostivař   

 Drakiáda  

 Mikulášská zábava pro děti 

 Vánoční trhy 

 Zpívání pod vánočním stromem 

 Koncert – J.J.Ryba Česká mše vánoční J. J. Ryby 

 Farmářské trhy 

 

Další kulturní a společenské akce jsou pořádány v prostorách  nové budovy úřadu městské 

části a v místní knihovně (výstavy, přednášky, čtení pohádek). 

Při kulturních a vzdělávacích akcích se nezapomíná ani na seniory. Mezi nejoblíbenější akce 

patří zájezdy pro seniory, hudební koncerty a posezení s vedením MČ. V rámci 

Mezinárodního roku seniorů 2012 se v Petrovicích připravuje zahájení činnosti Klubu 

seniorů. 

 

Oblibu si získávají i nově pořádané farmářské trhy. Na jejich podporu získala městská část 

finanční příspěvek z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.  

Za poskytnuté finanční zdroje byly nakoupeny prodejní stánky a zajištěna prvotní propagace. 
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Infrastruktura pro cestovní ruch  

Ubytování 

 

Pro cestovní ruch, ať už zahraniční nebo domácí, není ještě v městské části vytvořena 

dostatečná infrastruktura, zejména v oblasti ubytování. Nedostatečná kapacita je v oblasti 

ubytování hotelového typu, na území MČ je provozován pouze jeden hotel (hotel Fontána, 

Edisonova 149, Praha-Petrovice). 

 

Stravování 

 

Co se týče stravovacích zařízení, je nabídka různorodá, provozováno je dostatečné množství 

restaurací, pizzerie, cukrárna. 

Restaurace Letem světem, (Polyfunkční dům) Edisonova 429, Praha-Petrovice 

Pizzeria Gladiátor, Bellova 56, Praha-Petrovice 

Restaurace Višňovka, Edisonova 312, Praha-Petrovice 

Pivnice Na Dobré Vodě – Obžerství - Jakobiho ulice, Praha-Petrovice 

Cukrárna Sluníčko - Morseova 253, Praha 10-Petrovice 

Pizzeria Pizza Star, u parkoviště v Morseově ulici 

 

Pro veřejnost vaří jídelna Základní školy Praha-Petrovice, která sídlí v budově Dopplerova 

351. Této služby využívají hlavně senioři, zaměstnanci výrobního družstva Směr, lékaři  

a další občané městské části.   

Cestovní kanceláře 

V MČ nepůsobí žádná cestovní kancelář. 

 

 

Cestovní ruch a rekreace - závěry analýzy 

 
 

 Cestovní ruch není rozvojovou prioritou městské části 

 MČ má na svém katastrálním území kulturní a přírodní památky lokálního významu 

 Plánuje se rozšíření a zkvalitnění cyklostezek a cyklotras  

 

 

 

 

3.6 Doprava, bezpečnost 
 

 

Doprava 

Doprava a její vliv na životní prostředí jsou obyvateli Petrovic vnímány jako důležité oblasti 

k řešení. V anketě vyjádřili obyvatelé vysokou míru spokojenosti s dopravním značením  

(92 % občanů jsou se značením spokojena, ani jeden z nich jej nepovažuje za prioritu  

k řešení). Průjezdnost ve špičce je vnímána jako dobrá (s průjezdností není spokojeno pouze  

29 % občanů). 48 % obyvatel má problémy s parkováním a tato oblast byla označena 

respondenty jako druhá nejzávažnější rozvojová priorita (8,2 % odpovědí). S kvalitou 

komunikací je spokojeno 69 % respondentů. Podmínky pro cyklisty jsou také z větší části 
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hodnoceny pozitivně (63 %). Ještě lepší je situace v oblasti pěší dopravy-podmínky jsou 

hodnoceny pozitivně v 94 % případů.  

Co se týče životního prostředí, obyvatelé jsou obtěžováni hlukem (33 %) a 34 % jich vnímají 

negativně čistotu ovzduší. Je zřejmé, že jde z velké části o negativní dopady dopravy. 

Především řešení hlučnosti považují obyvatelé za důležitou oblast k řešení (5,9 % odpovědí). 

 

Nejproblematičtější složka dopravy a hlavní cíl budoucnosti je cílené odhlučnění dopravy 

v městské části Praha-Petrovice, zejména hlavní dopravní tepny - Novopetrovické.  

 

 
 

Zátěž této komunikace je katastrofální; v posledních letech narostla neúnosným způsobem 

především tranzitní doprava. Zlepšení tohoto stavu patří mezi hlavní priority vedení městské 

části.  

Zásadní pozitivní změna nastane vybudováním východní části okruhu hlavního města Prahy, 

který odkloní tranzitní dopravu mimo městskou část. Tato skutečnost bude mít určitě pozitivní 

dopad i na Petrovice. 

Pražský okruh - byla schválena varianta JVD - Jihovýchodní dlouhá. Trasa by měla vést  

za Průhonicemi, mezi Říčany, mimo Uhříněves (městská část Praha 22) přes Dubeč, a pak 

navazovat na Štěrboholskou radiálu.  

Další zásadní stavby v oblasti silniční dopravy nejsou plánované. 

 

Silniční doprava 

 

Městská část Praha-Petrovice se nachází v hustě osídleném a zalidněném území Prahy, je pro 

ni typická hustá síť silničních komunikací s nadprůměrně vysokými intenzitami provozu.  

 

Silniční síť na území obvodu městské části 

 

Nejdůležitější blízkou silniční komunikací je dálnice D1 Praha – Brno - Vyškov, která  

na území městské části nezasahuje, ale leží v její těsné blízkosti.  

Nejdůležitější komunikací uvnitř městské části je ulice Novopetrovická, která vede od Jižního 

Města (kde dále pokračuje po vyústění na kruhový objezd jako Výstavní a Opatovská), 

prochází městskou částí Praha-Petrovice a pokračuje dále směrem na Uhříněves (ulice 
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Františka Diviše, s odbočkami na Hornoměcholupskou, dále pokračuje jako Podleská  

a napojuje se na ulici Přátelství - MČ Praha 22 a dále na Říčany).  

Po hranici městské části vede ulice Hornoměcholupská, která dále pokračuje na katastru 

městské části Praha 15. Další důležitou komunikací je ulice Archimédova, dále Milánská, 

která ústí na Hornoměcholupskou.Všechny tyto silniční komunikace jsou ve správě Technické 

správy komunikací hlavního města Prahy. 

 

 
 

Problémová místa na silnicích 

Vzhledem k rychle rostoucím intenzitám dopravy, jimž dosud není přizpůsoben stav silniční 

sítě, se na silniční síti v MČ nachází řada problémových míst z hlediska bezpečnosti a vysoké 

dopravní zátěže.  

 

Dálnice D1: páteř české silniční sítě neprochází přímo městskou částí, ale je od ní vzdálena 

vzdušnou čarou cca 3 km. Na příjezdu do hlavního města vykazuje D1 extrémní hodnoty 

zatížení (jedná se o jedny z nejvyšších hodnot v rámci silniční sítě celého Česka). Zatížení 

této komunikace dosahuje na úrovni MČ asi 50 tisíc osobních/11 tisíc nákladních vozidel/24 

hodin. Vzhledem k tomu, že dálnice vede mimo zastavěná území, nepředstavuje pro obyvatele 

městské části významnější problém. 

 

Silnice I. třídy I/2: nejzatíženější komunikací, která prochází také souvisle zastavěnými 

obytnými zónami, je Novopetrovická. Významný problém pro místní obyvatele (hluk, emise, 

hustota a bezpečnost provozu a rozdělení města pro pěší, ale i pro vozidla) představuje 

zejména právě Novopetrovická ulice, ale i další frekventované komunikace II. třídy.  

 

Silnice II. třídy: ulice Archimédova, Bellova, Euklidova, Edisonova (úsek Bellova 

Euklidova), Milánská a Hornoměcholupská dosahují velmi podobné intenzity osobních 

vozidel a mírně vyšší intenzity nákladních vozidel jako I/2. Tím dosahují parametrů běžných 

pro silnice I. třídy. 
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Silnice III. třídy: ulice Edisonova (úsek Hertzova-Bellova), Dopplerova, Frostova, 

Galvaniho, Jakobiho, Kurčatovova, Lessnerova, Morseova, Ohmova a Rezlerova jsou 

zatíženy místní dopravou.  

 

Místní komunikace:  délka místních komunikací na území MČ je cca 15 km.  

Silniční doprava mezi Jižním Městem a Uhříněvsí a Horními Měcholupy je vedena kolem 

Petrovic kapacitním obchvatem (na jihu ulice Novopetrovická sídliště rozděluje, na východě 

navazuje Hornoměcholupská). Před postavením sídliště a nových komunikací byla hlavní 

dopravní tepnou Petrovic Edisonova ulice, procházející serpentinou přes staré Petrovice. 

Rozvoj a úpravy silniční sítě 

 

Silniční doprava v oblasti městské části Praha-Petrovice bude v příštích letech výrazně 

ovlivněna některými novými dopravními stavbami. Některé z nich budou realizovány přímo 

na území městské části, jiné se jí dotknou nepřímo. Následující stavby lze pro další rozvoj 

Petrovic považovat za klíčové (převzato z Urbanistické studie Praha-Petrovice): 

 

Pražský rychlostní okruh R1: významnou silniční stavbou se stane úsek pražského 

rychlostního okruhu R1 Běchovice - D1 o délce 12,5 km, který by měl být dokončen v roce 

2015. Okruh povede podél východního okraje městské části Uhříněves, kde bude vystavěno 

mimoúrovňové křížení s I/2. Dále povede nová komunikace 380 metrů dlouhým tunelem  

a mostem přes Říčanský potok do prostoru mezi Lipany a Nupaky na jedné straně a městskou 

částí Kuří na straně druhé. Zde se plánuje další mimoúrovňové křížení. V blízkosti Kuří bude 

vystavěn 585 metrů dlouhý most přes Pitkovický potok, za nímž bude komunikace napojena 

mimoúrovňovým křížením na D1.  
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Plánované silniční stavby 
Plánována je realizace přeložky v úseku Novopetrovické ulice do polohy přes křížení 

s dvoukolejnou elektrifikovanou železniční tratí č. 221 Praha - Benešov, která je ve smyslu  

§3 Zákona č. 266/1994 Sb. o drahách a v souladu s usnesením vlády ČR č. 766 ze dne 

20.12.1995 ponechána jako součást dráhy celostátní. Trať je součástí tzv. IV. železničního 

tranzitního koridoru, na němž je v současné době připravována modernizace pro traťovou 

rychlost do 160 km/hod, která může mít i územní dopady a kterou České dráhy, a. s. požadují 

plně respektovat jako veřejně prospěšnou stavbu.   

 

Na úpravy čeká i ulice Novopetrovická, a to v úseku od křižovatky s ulicí Archimédovou, kde 

by mělo dojít k narovnání stávající šikany u petrovického hřbitova. Tato komunikace by tímto 

narovnáním vedla přímo k Uhříněvsi.   

Železniční doprava 

Přes území městské části neprochází železniční trať. V blízkosti území Petrovic vede 

železniční trať č. 220 Praha-České Budějovice. Nejbližší železniční zastávka je zastávka 

Praha-Horní Měcholupy. Trať č. 220 je kompletně elektrifikovaná a v úseku Praha - Benešov 

též dvoukolejná. V úseku Praha - Benešov je trať vedena též jako č. 221 s taktovým provozem 

příměstských osobních vlaků s intervalem 30-60 minut. Kromě nich tu projíždějí dálkové 

rychlíkové spoje z Prahy na Tábor, České Budějovice a rakouský Linec, které zde však 

nezastavují. 

Trať je součástí IV. železničního koridoru vedoucího severojižním směrem od hranic 

s Německem přes Děčín, Prahu a České Budějovice k hranicím s Rakouskem u Horního 

Dvořiště. Byla provedena rozsáhlá modernizace IV. železničního koridoru právě na úseku 

Praha – Hostivař - Strančice, na němž leží i zastávka Praha-Horní Měcholupy. Modernizační 

úpravy zvýší propustnost trati, takže se uvažuje o zkrácení špičkového intervalu osobních 

vlaků předměstské dopravy v úseku Praha - Strančice na 15 minut. Tím se výrazně posílí 

přepravní kapacita dráhy ve vztahu k Praze a umožní se tak rychlé, poměrně spolehlivé  

a komfortní spojení.  

Občané Petrovic využívají železniční dopravu - zastávku Praha - Horní Měcholupy - 

- především jako alternativu dopravy do centra města.  

Nejbližší železniční zastávka je Praha-Horní Měcholupy, dobře dostupné je také nádraží  

v Uhříněvsi a Hostivaři na téže hlavní trati. 

 

PID - Autobusová doprava 

 

Provoz autobusových linek na území hlavního města Prahy, a tedy i na území MČ Praha- 

-Petrovice organizuje ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy)  

a samotný provoz pak jednotliví dopravci. 

 

Petrovice jsou dobře dostupné autobusy městské hromadné dopravy ve dne i v noci. 

Spádovými stanicemi metra, k nimž autobusy svážejí obyvatele, jsou Háje na lince C a Skalka 

na lince A. Většina autobusových linek směřuje přes sídliště Horní Měcholupy do Hostivaře 

(154 a 271 k lince metra A, dále 183, v noci 511) nebo Dolních Měcholup (240), opačným 

směrem na sídliště Jižní Město k lince metra C – stanice Háje (154, 240, 267 a 271). Spojení  

s Uhříněvsí, Kolovraty a Lipany zajišťuje linka 267, ke speciální škole v Uhříněvsi školní 

linka 570. Projíždějí zde i příměstské autobusy linek 381, 382, 387. 
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Dále do městské části zajíždí noční linka BUS 511 (Čakovice-Nádraží Hostivař) v intervalu 

30 minut. 

 

154 – Chodov - Skalka 

183 - Sídliště Čimice - Nádraží Hostivař - Sídliště Petrovice 

240 - Černý Most - Háje 

267 – Háje – Nedvězí - vybrané spoje končí v zastávce Uhříněves 

271 – Skalka - Háje 

381 – Háje - Suchdol  

382 – Háje - Sázava  

387 – Háje - Horní Kruty, Újezdec  

 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že intravilán městské části Praha-Petrovice má velmi dobrou 

dopravní obslužnost veřejnou dopravou. Vzdálenost do centra hlavního města je cca 15 km. 

Dopravní spojení MHD trvá cca 35-40 minut. 

Dopravní spojení autem trvá cca 25-30 minut.  

 

Cyklistická doprava  

 

Generel cyklistických tras a cyklostezek je řešen centrálně Magistrátem hlavního města 

Prahy. 

Petrovicemi prochází cyklotrasa č. A23, která je vedena z Vyšehradu do Průhonic.  

Rozvoj cyklostezek slouží nejenom sportovní veřejnosti, ale i pro občanské potřeby. Po více 

jak pětiletém úsilí, ve kterém probíhala jednání s vlastníky pozemků a s účastníky řízení,  

se podařilo dovést I. úsek cyklostezky ke stavebnímu povolení. Na II. úseku proběhly 

přípravné práce. Nakonec byla celá akce zrušena, protože majitel pozemků s vybudování 

cyklostezky nesouhlasil.  
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Vedení cyklotras: 

 

Aktuální stav 

 
 

Legenda: 

aktuální stav:   plánovaný stav:  

 

Plánovaný stav 

 
 

Území regionu MČ Praha-Petrovice má výhodnou komunikační polohu a podmínky  

pro cykloturistiku a pro používání jízdních kol jako dopravního prostředku mobility obyvatel. 
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Výhodná lokalizace je dána tranzitním prostorem mezi centrem hlavního města, dosahem 

železniční dopravy a navazujícími rekreačními oblastmi (střední Posázaví, Ladův kraj apod.). 

Městská část Praha-Petrovice je zapojena v projektu „Praha cyklistická“.  

 

Mobiliář pro cyklisty 

 

V městské části jsou umístěna odpočívadla pro cyklisty. Jedno je před budovou úřadu, druhé 

na Edisonově ulici, třetí před školou Dopplerova, čtvrté další u polikliniky Ohmova a páté  

u petrovského hřbitova. Uvažuje se o vybudování dalších, ale zatím nejsou přesně 

konkretizované lokality pro umístění. Cílem je vytvořit prostory pro odpočinek a občerstvení.  

 

Doprava v klidu 

 

V MČ je v současné době velký nedostatek parkovacích stání (v urbanistické studii  

je uvedeno asi 800 parkovacích míst, ale v současné době jde už o 1 000-1 200 parkovacích 

stání). MČ má zpracovaný projekt na lepší uspořádání parkovacích stání. Půjde o jednoduchá 

logistická opatření např. zjednosměrnění ulic, parkování po obou stranách, zrušení 

asfaltových zálivů. Díky těmto opatřením vznikne v Petrovicích 150 nových parkovacích 

míst.  

Zásadní řešení této oblasti opět naráží na majetkové vlastnictví pozemků, na kterých by mohla 

být nová místa vybudována. Tato problematika se bude muset do budoucna řešit výstavbou 

kapacitního parkoviště nebo parkovacího domu. Městská část nemá ve svém vlastnictví 

vhodné pozemky a plochy pro budování nových parkovacích míst.  

 

Pěší doprava, dopravní značení 

 

Téměř všechny přechody pro chodce jsou v bezbariérové úpravě, některé vybaveny 

signálními a varovnými pásy pro nevidomé. Signalizační zařízení jsou na hlavních 

komunikacích Archimedova, Bellova (přisvětlení, zpomalovací pásy a na některých i zvláštní 

tlačítko pro chodce). V budoucnu musí být realizována další opatření, která zlepší bezpečnost 

chodců v městské části. Ve většině případů jde o komunikace hlavního města.  

Na hlavních křižovatkách a na dalších důležitých místech jsou přechody zabezpečeny 

světelnou signalizací a vybaveny akustickým signálem pro nevidomé. Dopravní značení  

je kvalitní, jsou prováděny pravidelné kontroly jeho stavu a zjištěné závady jsou neprodleně 

odstraňovány správci komunikací. 

Kromě dopravního značení má městská část instalovaný informační systém značení ulic  

a významných budov a institucí, který je průběžně aktualizován.  

 

Letecká doprava 

 

Letecká doprava se městské části Praha-Petrovice nedotýká.  

 

 
Bezpečnost, prevence vandalismu 

 
MČ Praha-Petrovice vykazuje v porovnání s ostatními městskými částmi nižší počet 

kriminálních činů. Práci Městské policie hodnotí obyvatelé v anketě pozitivně (65 %). 

Bezpečnostní opatření ve vztahu k dětem považuje za dobrá 70 % respondentů. 

Navzdory tomu se občané necítí bezpečně (48,1 %). Tato oblast občany trápí nejvíce  

a je jednoznačnou rozvojovou prioritou (14,1 % odpovědí). 
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Zásadní problémy v oblasti bezpečnosti nejsou, kriminalita se objevuje spíše v obdobích,  

kdy v městské části působí nějaké skupiny kriminálních živlů (vykrádání garáží, krádeže aut 

apod.). Problémem se jeví sprejerství, a to zejména na veřejných plochách. 

Problematické lokality včetně parkovišť jsou sledovány kamerovým systémem.  

V oblasti bezpečnosti by pro MČ byla velmi potřebná realizace následujících projektů: 

 analýza zachování akceschopnosti orgánů městské části za krizových situací  

a realizace navržených opatření ke zlepšení současného stavu 

 zpracování nového Povodňového plánu ve spolupráci s okolními městskými 

částmi, kterými vodní toky Botič, Dobrá Voda a Milíčovský potok protékají. 

Ochrana a krizové řízení 

V rámci HMP je zpracován krizový plán celého správního obvodu Praha 15, zahrnující i MČ 

Praha-Petrovice. Jde o souhrnný plánovací dokument, kterým orgány krizového řízení plánují 

ve své věcné a územní působnosti opatření a postupy řešení pro případ vzniku krizových 

situací i na území městské části Praha-Petrovice.  

 

K ochraně obyvatelstva před povodněmi je nutné podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

(tzv. vodní zákon), zpracovat nový povodňový plán, který zahrnuje dokumenty obsahující 

způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění 

odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, dále způsob zajištění 

včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany 

objektů, organizace záchranných prací, zajištění povodní narušených základních funkcí  

v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity. 

Povodňovým orgánem v době povodně je jmenovaná Povodňová komise MČ.  

Systém vyrozumění a varování obyvatelstva v MČ Praha-Petrovice pokrývá celé území MČ  

a je realizován prostřednictvím 4 elektronických a 2 rotačních sirén. Instalací 5 kamer 

městského kamerového systému HMP jsou pokryta prostranství s největší kumulací obyvatel. 

Zásadní problém výše navržených opatření spočívá v jejich financování. Bohužel  

na projektové záměry týkající se ochrany a krizového řízení není možné čerpat prostředky 

z žádného ze strukturálních fondů EU a navržená opatření musí být financována pouze 

z finančních prostředků městské části nebo ze zdrojů MHMP na ochranu a krizové řízení.  

 

Doprava a bezpečnost - závěry analýzy 

 
 

 Velké zatížení městské části automobilovou dopravou, chybí obchvat 

 Nutná aktivní účast na realizaci velkých dopravních staveb celoměstského charakteru 

 Potřeba zlepšení podmínek pro cyklistickou a pěší dopravu 

 Potřeba zvýšení počtu parkovacích míst  

 Trvalé zlepšování bezpečnosti obyvatel 

 Realizace bezpečnostních preventivních programů 
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3.7 Technická infrastruktura 
 

Kanalizace 

 

Petrovice jsou odkanalizovány oddělenou kanalizační soustavou. Splašková a dešťová 

kanalizace je v souběhu vedena do nejnižších míst území, odkud jsou splaškové vody 

přečerpávány do celoměstského kanalizačního systému v Horních Měcholupech a dále 

gravitačně odváděny na ústřední čistírnu odpadních vod. Srážkové vody jsou předčišťovány  

v dešťových usazovacích nádržích a vypouštěny do vodních toků a retenčních nádrží  

na tocích. Oddílný kanalizační systém je navrhován i pro nová rozvojová území. 

 

Splašková kanalizace 

 

V povodí dešťových usazovacích nádrží a čerpací stanice Dieselova má pro připojení 

splaškových odpadních vod z navrhovaného rozvoje v tomto povodí, jenž má charakter 

dostavby stávající zástavby, dostatečné rezervy. Splaškové vody z navrhovaného rozvoje  

ve východní části Petrovic je možné připojit na stávající splaškovou kanalizaci přivádějící 

splaškové odpadní vody na čerpací stanici Dobrá Voda, jejíž čerpadla mají dostatečný výkon.  

Využití jižní části Petrovic (rozvojová lokalita 8 dle územního plánu - pole východně  

od Dobré Vody k Uhříněvsi), kterou nelze gravitačně připojit na stávající splaškovou 

kanalizaci, je podmíněno výstavbou lokální čerpací stanice, která splašky přečerpá  

do nejbližší gravitační stanice. Dodržení městských standardů je podmiňováno výstavbou 

potřebného akumulačního objemu.  

 

Dešťová kanalizace 

 

Dešťová usazovací nádrž Dieselova má dostatečnou kapacitu pro rozvoj daného území. 

Dešťová usazovací nádrž U Fantova mlýna nemá dostatečnou rezervu pro připojení 

dešťových vod pro navrhovaný rozvoj v povodí této nádrže. Proto je odvádění dešťových vod 

ve východní části Petrovic orientováno na odvádění do realizované usazovací nádrže  

a retenční nádrže Dobrá Voda a sběrače DN 1400, které mají dostatečnou kapacitu. Dešťová 

usazovací nádrž Novopetrovická slouží k zachycení znečištění z komunikace, ale je 

v nevyhovujícím stavu a vyžaduje rozsáhlou úpravu.  

 

Zásobování vodou 

 

Územní obvod městské části Praha-Petrovice leží v povodí Botiče a jeho přítoků - potoky 

Dobrá Voda a Milíčovský potok. Na těchto potocích jsou umístěna vodní díla, 

nejvýznamnější je vodní nádrž Hostivař na Botiči zasahující na území Petrovic horní částí 

svého vzdutí, na Milíčovském potoce retenční nádrž Milíčov a Petrovický rybník, na potoku 

Dobrá Voda retenční nádrž Dobrá Voda, jenž do katastrálního území Petrovic zasahuje pouze 

malou částí.   

 

Vodní toky odvádějí z území Petrovic srážkové vody, které jsou před zaústěním dešťové 

kanalizace do toků a retenčních nádrží předčišťovány v dešťových usazovacích nádržích. 

Kapacita nádrží na vodních tocích je dostatečná pro retardaci srážkových vod odtékajících 

z Petrovic. 
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Rozhodující pro realizaci rozvoje ve východní části Petrovic je dořešení problematiky 

realizované, ale nezkolaudované retenční nádrže Dobrá Voda s dešťovým sběračem DN 1400, 

usazovací nádrží před vtokem do nádrže, čerpací stanicí, výtlačným potrubím a panelové 

vozovky na dno nádrže. Tato retenční nádrž nezajišťuje retenci srážkových vod pouze  

pro Petrovice, ale i pro Uhříněves, Křeslice, Dolní Měcholupy. Důvodem pro nezkolaudování 

jsou prvořadě nedořešené majetkoprávní vztahy a návazně nápravy zjištěných vad. 

Pro zlepšení čistoty vodní nádrže Hostivař se sleduje záměr zachycení sedimentů na začátku 

vzdutí, na který je zpracován projekt. 

Městská část Praha-Petrovice je napojena na městskou vodovodní síť jednak ze zásobního 

pásma gravitace vodojemu Kozinec a jednak ze zásobního pásma čerpací stanice Kozinec. 

Přívod vody do lokality v obou pásmech je vodovodními řady DN 300. Čerpané pásmo slouží 

k zásobení severní části lokality a vysokopodlažní zástavbě sídlištní části Petrovic. Gravitační 

pásmo zásobuje jižní a západní část lokality s nízkopodlažní zástavbou. Řady DN 300 

vytvářejí hlavní okruh, který obchází sídlištní část Petrovic, tento hlavní okruh je doplněn 

okruhem DN 200 s mnohonásobně zpruhovanou sítí řadů DN 150. Vodovodní řady DN 100 

slouží pro zásobení malého počtu rodinných domů, a tudíž kapacitně vyhovují.  

Potřeba vody pro současnou i navrhovanou zástavbu je pokryta ze stávající vodovodní sítě, 

jež je dostatečně kapacitní. Vodovodní řady jsou v dobrém technickém stavu.  

Zásobování teplem 

 

Zásobování teplem je zajištěno systémem centrálního zásobování teplem (v současné době  

je lokalita Petrovic připojena na tepelný napáječ z Elektrárny Mělník prostřednictvím Pražské 

teplárenské, a. s.). Panelové domy v ulici Morseova a polyfunkční dům v ulici Edisonova jsou 

zásobovány teplem z blokové kotelny v Morseově ulici. Domy v rodinné zástavbě Petrovic 

jsou vytápěny lokálními tepelnými zdroji, a to jak na bázi zemního plynu tak elektrické 

energie.  

Zásobování zemním plynem  

 

Zásobování území plynem je zajištěno STL plynovodní sítí napájenou z VTL regulační 

stanice RS Jižní Město-Háje napojené VTL přípojkou DN 150 na městský okružní VTL 

plynovod 2 x DN 500. 

Zemní plyn je využíván k topení, ohřevu TUV a vaření v jednotlivých nebytových objektech  

a lokalitách rodinných domů v západní části Petrovic. 

Zásobování elektrickou energií  

 

Všechna zastavěná území v územním obvodu mají napojení na síť zásobování elektrickou 

energií. Vedení i trafostanice vyhovují současné potřebě.  

Napájení území je zajištěno z TR 110/22 kV Měcholupy a Chodov dvoustupňovým systémem 

VN 22 kV prostřednictvím rozpínací stanice RS 3930 zapojené v napájecí síti a dále 

distribuční sítí. Pro zásobování nové zástavby se předpokládá výstavba nových trafostanic 

zapojených v distribuční síti 22 kV. Územím probíhá trasa vedení VVN 220 kV Milín - 

- Čechy - střed.  

V souvislosti s navrhovanou zástavbou podél jižní strany ul. Novopetrovická by bylo nutno 

jako podmiňující investici provést přeložku vedení 220 kV blíže k ulici Novopetrovické.  

Na východním okraji Petrovic je připravována výstavba vedení VVN 110 kV Chodov - 

-Měcholupy - Běchovice.  
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Spoje a zařízení spojů 

 

Na území městské části Praha -Petrovice je proveden většinou podzemní telefonní rozvod  

ve správě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  

Území městské části Praha-Petrovice je připojeno na řídící telefonní ústřednu ve Vršovicích,  

a to část přes satelitní telefonní rozvodnu Uhříněves a další část přes Horní Měcholupy. 

Telefonní rozvody jsou v dostatečné kvalitě i kapacitě.  

Na území městské části jsou vedeny rozvody optické sítě. 

Signál pro mobilní telefony je vyhovující pro všechny operátory. 

 

Telekomunikace 

 

Napojení nově navrhované zástavby na stávající telekomunikační síť je možné 

prostřednictvím kabelovodu přes telefonní rozvodnu 984 na automatizovanou telefonní 

ústřednu Hornoměcholupská v rámci sítě Telefónica O2 Czech Republic, a. s. V dotčené 

lokalitě se nacházejí televizní kabelové rozvody společnosti UPC ČR, a. s. a optické kabely 

sítě PragoNet, a. s. Přes lokalitu vedou radioreléové trasy Českých radiokomunikací, a. s. 

 a provozovatelů sítí GSM.  

 

Kabelová televize  

 

Rozvod kabelové televize v městské části je zajištěn, a to převážně prostřednictvím 

společnosti UPC ČR, a. s. 

 

Veřejný rozhlas  

 

Rozvod veřejného rozhlasu byl v městské části demontován, o jeho obnovení se neuvažuje.  

 

Televizní a satelitní signál 
 

Příjem televizního a satelitního signálu je vzhledem k situování městské části bezproblémový. 

Také příjem digitálního signálu je v MČ vyřešen. 

 

Internet 

 

Mimo připojení do sítě Telefónica O2 Czech Republic, a. s. je možnost pro napojení do sítě 

na internet využít některého z alternativních poskytovatelů připojení. Jako nejdostupnější  

se jeví příjem technologií WIFI, či vysokorychlostním internetem poskytovaným některým 

z mobilních operátorů. Veřejné pokrytí městské části internetem zajistil Magistrát hlavního 

města Prahy. 

 

Veřejné osvětlení  

 

Rozvod veřejného osvětlení v celé městské části Praha-Petrovice spravuje firma ELTODO- 

-CITELUM spol. s r. o. Tento rozvod osvětluje nejen komunikace, jež spravuje Technická 

správa komunikací hlavního města Prahy, ale i všechny místní komunikace, které spravuje 

městská část Praha-Petrovice. Další rozšíření rozvodu veřejného osvětlení je kapacitně 

možné. 
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Infrastruktura - limity využití území 
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Mobiliář městské části  
 

Městský mobiliář je dle finančních možností postupně modernizován. V roce 2005 byla 

provedena inventarizace laviček a odpadkových košů v celé městské části. Bylo zjištěno,  

že jsou různého stáří a různých stylů, převážná většina laviček i košů má již zastaralý design. 

MČ plánuje jejich postupné nahrazení moderním mobiliářem. V roce 2009 byly v rámci 

projektu „Čisté a zelené město“ podél hlavních komunikací spravovaných Technickou 

správou komunikací instalovány další odpadkové koše. Jejich rozmístění a vyprazdňování  

je zcela v kompetenci TSK. 

Městská část dostala nabídku od Magistrátu hlavního města Prahy na instalaci 28 kusů stojanů 

na kola. Jejich rozmístění proběhlo do konce roku 2010. 

Na území Petrovic je rozmístěno 14 informačních vývěsních skříněk. Tyto vývěsky mají 

moderní design a jejich počet je dostačující. O navýšení počtu se v nejbližší době neuvažuje. 

V souvislosti s tím bude třeba přizpůsobit stávající síť košů tak, aby byly odstraněny duplicity 

a naopak síť košů rozšířit dle potřeb i do nových lokalit. 

Městská část neuvažuje o rozmístění košů na psí exkrementy, neboť občané mají možnost 

využívat stávající síť odpadkových košů. Na území městské části je rozmístěn dostatečný 

počet stojanů se sáčky na psí exkrementy a jejich doplňování je pravidelně zajišťováno. 

Mobiliář bývá často terčem vandalismu, proto je třeba ho pravidelně kontrolovat a udržovat, 

případně obnovovat. O údržbu mobiliáře se stará odbor správy majetku ÚMČ Praha-

Petrovice. 

 

V dalších letech bude třeba péči o městský mobiliář zkvalitnit a pokračovat v jeho doplňování 

na základě podnětů občanů. Na vybrané zelené plochy je třeba doplnit zákazové cedule 

venčení psů.  

Občanská vybavenost 

K místní občanské vybavenosti patří mateřská škola, základní škola, víceleté gymnázium, 

pobočka Základní umělecké školy Hostivař, zdravotnické zařízení, místní knihovna, služebna 

Městské policie, sokolovna s tělocvičnou, halou a kurty, provozovny prodejna s potravinami, 

malé prodejny v panelových domech, drobné provozovny služeb, restaurace, pivnice  

a hřbitov. 

Obchody a služby 

Snahou MČ je vytvořit v Petrovicích co nejbohatší nabídku obchodů i služeb, které by 

pokryly potřeby místních občanů. Drobné prodejny potravinářského a spotřebního zboží  

a provozovny služeb jsou soustředěny zejména v nebytových prostorách panelových  

a rodinných domů, které jsou v majetku MČ nebo v soukromém vlastnictví.  

 

V městské části se nachází nová prodejna potravin v polyfunkčním domě. V dojezdové 

vzdálenosti jsou dobré nákupní možnosti v MČ Praha 11, 15 a v obchodní zóně Čestlice.  

O umístění prodejen velkých řetězců v Petrovicích není ze strany jejich provozovatelů zájem.  

Ostatní služby 

Na území městské části není umístěna pobočka žádné banky a není zde ani bankomat. 

V Petrovicích nemají úřadovnu České pošty, s. p. Městská část dlouhodobě usiluje o to,  

aby pošta v Petrovicích měla svoji pobočku.  
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Czech POINT 

 

Projekt Czech POINT umožňuje získat ověřené výstupy z registrů, nejčastěji výpis z katastru 

nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, insolvenčního 

rejstříku, centrálního registru řidičů aj. V městské části Praha-Petrovice byl systém Czech 

POINT zaveden v roce 2009. Od listopadu 2009 jsou přijímány žádosti o zřízení datových 

schránek fyzických a právnických osob, prováděny konverze dokumentů z listinné  

do elektronické formy a naopak. 

O výstupy lze požádat na pracovišti Úřadu městské části Praha-Petrovice. 
 

 

Czech Point lze na ÚMČ využít v těchto hodinách: 

 

Den Úřední hodiny 

pondělí a středa 
 8:00-11:30 

13:00-18:00 

úterý a čtvrtek 
 8:00-12:00 

13:00-15:30 

pátek 8:00-12:00 
 

 

Policie 

 

Na adrese Edisonova 429 je služebna Městské policie HMP, jež spadá pod Obvodní 

ředitelství Praha 15. Pro potřeby Petrovic zde slouží 4 strážníci.  

 

 

Infrastruktura a technická vybavenost - závěry analýzy 

 
 

 Technická infrastruktura je dostatečná pro současné potřeby městské části  

 V budoucnu je třeba zkapacitnit infrastrukturu, aby postačovala pro budoucí rozvoj 

městské části Praha-Petrovice 

 Hlavním topným médiem je plyn 

 Existence rozvojových lokalit, plánovaná výstavba rodinných domů 

 V posledních letech nárůst image Prahy-Petrovice jako „dobré adresy“ 

 

 

 

3.8 Školství 
 

 

Městská část má pro zajištění potřeb v oblasti školství velmi dobrou vybavenost. Působí zde 

tato školská zařízení:  

 

 Mateřská škola, Praha 10, Jakobiho 329 

 Základní škola Praha-Petrovice 

 Soukromé gymnázium Altis, s. r. o.  

 Soukromé osmileté gymnázium DINO HIGH SCHOOL, s. r. o. 
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Městskou částí Praha-Petrovice jsou zřízeny 2 příspěvkové organizace - základní škola, 

mateřská škola; gymnázia jsou soukromá. Dostupnost a úroveň vzdělávacích institucí 

odpovídá potřebám obyvatel. Bezpečnost dětí při cestě do školy je hodnocena pozitivně. 

Školy stojí v blízkosti zastávek autobusů MHD a pro děti není problém se bezpečně do škol 

dopravit. V době od 7.15 do 8.00 hodin spolupracuje na bezpečné cestě do školy Městská 

policie. 

Pokud opět vyloučíme odpovědi „Nevím, nezajímám se o tuto problematiku“, pak většina 

obyvatel hodnotí dostupnost škol jako dobrou (100 % spokojenost s dostupností MŠ a pouze  

7 % respondentů není spokojených s dostupností ZŠ). Občané Petrovic jsou spokojeni  

i s prací škol (82 % hodnotí pozitivně mateřskou školu a 89 % základní školu). Vybavení ZŠ 

shledává jako dobré 76 % a u MŠ dokonce 90 % občanů. Přesto obyvatelé Petrovic staví 

rozvoj školství na důležité třetí místo mezi prioritními oblastmi (7 % odpovědí). 

 

Mateřská škola 

V městské části Praha-Petrovice působí jedna mateřská škola (MŠ). 

 

Mateřská škola, Jakobiho 329, Praha 10-Petrovice 

MŠ byla otevřena v roce 1990. Oficiální celková kapacita školy je 120 dětí. Podle nového 

školského zákona však je počet žáků ve třídách omezen, a proto kapacitu není možné naplnit. 

Obsazenost MŠ je nyní 112 dětí, což je maximum. Škola má čtyři třídy, dvě třídy jsou pro děti 

3-5leté a dvě třídy pro děti 4-7 leté s možností umístění sourozenců do stejné třídy.  

Je umístěna v klidném prostředí na konci sídliště v Petrovicích nad chráněnou krajinnou 

oblastí Botiče, v zahradě se zajímavým dětským hřištěm.  

MŠ se zaměřuje na hudební a estetickou výchovu s prvky zdravého životního stylu.  

Aktivity a kroužky: hudební kroužek, flétnový kroužek, keramický kroužek, anglický jazyk, 

logopedická péče, předplavecký výcvik, cvičení na balančních míčích, práce na počítači.  

Pro děti jsou organizovány ozdravné pobyty, výlety, pěší turistické procházky, divadelní 

představení, koncerty. Děti samy připravují akademii pro rodiče a aktivně se podílejí  

na kulturním životě městské části.  

V okolí městské části se nacházejí mateřské školy v sousedních městských částech - Praha 11 

a Praha 15. 

Základní škola 

 

V Petrovicích působí jedna základní škola (ZŠ). 

 

Základní škola Praha-Petrovice 
Sídlí ve dvou budovách (Dopplerova 351 a Edisonova 40). Budovy jsou od sebe vzdálené  

asi 300 metrů.  

Škola má kapacitu 350 žáků, v současné době je využívána 317 žáky, a to v budově 

Dopplerova 230 dětmi a v budově Edisonova 87 dětmi. 

Ve škole funguje školní družina, která má kapacitu 170 dětí.  

ZŠ Dopplerova je devítiletá základní škola se vzdělávacím programem zaměřeným  

na společný základ všeobecného vzdělávání pro všechny děti bez profilace.  

 

Škola má program pro zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a koncepci 

vzdělávání žáků mimořádně nadaných. Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou 

poradnou. Dva pracovní dny v každém týdnu pracuje ve škole speciální pedagog.  
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V budově Edisonova 40 je umístěna část tříd prvního stupně. Je to malotřídní škola s pěti 

třídami I. stupně. Historická budova školy pochází z roku 1883, v polovině 90. let 20. století 

byla zrekonstruována a zvýšena nástavbou o jedno patro. Zde byla zřízena nová učebna  

pro 5. třídu, která byla ve školním roce 1996-97 přiřazena k I. stupni. 

K dispozici je zde 6 učeben, z toho 5 kmenových a jedna menší učebna využívaná na výuku 

angličtiny. V budově není tělocvična. Tělesná výchova probíhá v dobře vybavených 

tělocvičnách v druhé školní budově Dopplerova 351, na školním hřišti u budovy Edisonova 

nebo na hřištích školního sportovního areálu u budovy Dopplerova.  

Vedení školy chce v budově Edisonova připravit podmínky pro umístění 1. až 4. třídy a obě  

5. třídy umístit v budově Dopplerova.  

V budově Dopplerova základní škola využívá levé křídlo a střední část budovy. Celkem  

je k dispozici 10 učeben, které jsou využívány jako kmenové třídy, dále pak menší místnosti 

využívané jako odborné pracovny nebo jako další učebny při rozdělení třídy na některé 

hodiny. Je zde laboratoř, keramická dílna, žákovská kuchyňka, pracovna hudební výchovy, 

učebna informatiky, herna pro školní družinu. Škola má vytvořeno dobré zázemí  

pro pedagogické pracovníky, uskladnění pomůcek, jsou zde i kanceláře vedení školy  

a administrativního a provozního zázemí, výchovných poradkyň a pracovnice pedagogicko-

psychologické poradny, Praha 10, ulice Jabloňová 30. Pro slavnostní a významné akce škola 

využívá společenský sál v polyfunkčním domě v Edisonově ulici. 

V budově Dopplerova je možné umístit děti od 1. do 9. třídy. Při zápisu do 1. třídy si rodiče 

mohou vybrat, do které budovy bude jejich dítě docházet.  

Budova Dopplerova je udržovaná budova s plastovými okny, chybí tepelná izolace vnějšího 

pláště celé budovy a střechy a nová estetičtější, pohledově příjemnější omítka. Byla započata 

obnova hlavního vstupu do budovy, všech dalších vedlejších vstupních dveří, dveřních 

zárubní, kovových rámů prosklených částí vnitřních příček a stěn, kovových součástí 

schodišť, zábradlí, kovových dveřních prahů, dveří. Většina prací ještě není dokončena.  

V obou budovách jsou nainstalovány nové videotelefony, které slouží zejména  

při vyzvedávání dětí jejich rodiči.  

V obou budovách chybí počítačová síť pro rychlejší a snadnější komunikaci zaměstnanců 

školy, pro komunikaci s rodiči i pro efektivnější práci. 

Rekonstrukcí atria by škola získala další prostory, které by bylo možno využívat k některým 

vyučovacím hodinám. Uzavřené a částečně zastřešené atrium s lavičkami, herními prvky  

a sportovním vybavením bude moci být využíváno i pro relaxaci žáků během přestávek.  

Pro sportovní vyžití slouží rozsáhlý areál školních hřišť a zahrady, je zde U-rampa pro 

skateboarding a tenisový kurt s umělým povrchem. Areál využívají nejen žáci při výuce,  

ale v odpoledních hodinách i školní družina a veřejnost. Potřebná rozsáhlejší rekonstrukce 

sportovního areálu je při současných finančních podmínkách pro školu neřešitelná. Škola však 

dlouhodobě usiluje o získání finančních prostředků na rekonstrukci areálu - předkládání 

grantů, žádosti o dotace apod.  

Budova Edisonova má zateplenou vnější omítku, novou střechu i půdní prostory. Byly 

dostavěny šatny a vyměněna kompletně všechna okna budovy.  
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Trvale probíhají vzdělávací programy pro pedagogy, aby byla zajišťována kvalitní a potřebná 

vzdělaností úroveň pedagogických i výchovných pracovníků.  

Nabídka vzdělávacích aktivit základní školy: 

 „Škola nanečisto“ - cyklus akcí pro předškoláky 

 Výuka angličtiny od 1. ročníku pro všechny žáky školy formou přidaných hodin 

k povinnému základu, volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce, kroužky 

s rodilými mluvčími  

 Německý jazyk - volitelný předmět od 6. ročníku  

 Vytváření širokého společného základu všeobecného vzdělávání pro všechny žáky  

 Rozvoj individuálních schopností každého žáka - nabídka volitelných předmětů  

 Realizace třídních a skupinových vzdělávacích projektů, celoškolní vzdělávací projekt 

VESMÍR 

 Přípravné kurzy pro studium na gymnáziích  

 Nabídka mimoškolních a doplňkových školních akcí, škol v přírodě, sportovních 

soutěží, olympiád 

 Zájmové kroužky - např. bojové umění, počítačové kroužky, turistický kroužek, klub 

mladých diváků, klub mladých čtenářů, kroužek moderního tance, florbal, sportovní 

kroužky, angličtina, keramika, výtvarné kroužky, klub Zvoneček, klub Chaloupka. 

 

Významnou součástí školy je aktivní účast na veřejném životě městské části (kulturní akce, 

akce pro seniory, akce pro děti, vítání petrovických občánků, příspěvky do Petrovického 

zpravodaje apod.). 

 

Gymnázium Altis, s. r. o. 

 

Soukromé gymnázium Altis, s. r. o. na adrese Dopplerova 351, Praha 10-Petrovice 

(vlastníkem budovy je městská část Praha-Petrovice). Gymnázium v současné době 

navštěvuje cca 220 studentů v 11 třídách. Cílová kapacita školy je až 550 studentů. Studenti 

mají možnost se vzdělávat na osmiletém, šestiletém a čtyřletém studijním oboru gymnázia.  

 

Soukromé osmileté gymnázium DINO HIGH SCHOOL, s. r. o. 

 

Soukromé osmileté gymnázium DINO HIGH SCHOOL bylo zařazeno do registru škol  

a školských zařízení rozhodnutím MŠMT ČR v roce 2008. Jeho snahou je zajistit 

nadstandardní péči v jazykovém vzdělávání s přihlédnutím k individuálním potřebám žáků, 

které v důsledku svých jazykových schopností mají. 

Škola zajišťuje vzdělání na všech úrovních, mimo vysokoškolského, tzn. mateřská škola, 

základní škola a gymnázium. Posláním školy je tedy poskytovat vzdělání na nejvyšší možné 

úrovni. 

 

Vysoká škola 

 

Vysoká škola v Petrovicích není žádná. 

 

Základní umělecká škola 

 

Detašované pracoviště Základní umělecké školy Trhanovské náměstí 8/129,  

102 00 Praha 10-Hostivař je umístěno v ZŠ Dopplerova 351, 109 00 Praha 10-Petrovice. 
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Škola se věnuje dalšímu vzdělávání a mimoškolním aktivitám dětí a mládeže v následujících 

oborech: hudební, literárně dramatický, taneční a výtvarný. 

 

Z  uvedeného je zřejmé, že nabídka školských zařízení je v MČ dostatečná a dojížďka žáků  

do škol mimo území MČ je spíše výjimečnou záležitostí. Naopak petrovická školská zařízení 

jsou cílem i pro řadu žáků, jejichž bydliště je mimo městskou část, zejména ve Středočeském 

kraji. 

 

3.9 Zdravotnictví a sociální oblast 
 

 

Zdravotníctví 

 

V městské části Praha-Petrovice jsou zdravotnické služby soustředěny především do prostoru 

polikliniky v Ohmově ulici 271, 109 00 Praha 10-Petrovice. Nemocnice v městské části není, 

spádově patří obyvatelé Petrovic do Vinohradské nemocnice. Na poliklinice působí lékaři 

těchto odborností: praktičtí lékaři - 3 lékaři, kardiolog - 1 lékař, chirurgie - 3 lékaři, interna - 

-1 lékař, ortopedie - 1 lékař, urologie - 1 lékař, ORL - 2 pracoviště, gynekologie a porodnictví 

(lékařská genetika) - 2 odborná pracoviště, neurologie - 1 lékař, pracoviště RTG - 1, 

alergologie - 2 lékaři, oční lékař - 1, stomatologie - 4 lékaři, dětská stomatologie - 2 lékaři, 

dětské - 3 lékaři, kožní - 1 lékař, odběrové místo - 1 pracoviště, zubní laboratoř - 1 pracoviště, 

1 rehabilitační pracoviště a další 4 pracoviště (evidence, tělocvik, masáže, elektroléčba), 

terapeutické studio - 1 pracoviště. Dále v objektu působí lékárna, oční optika, prodejna 

potravin s občerstvením a kanceláře pro správu polikliniky.   

Další zdravotnické služby jsou poskytovány v objektu bývalého úřadu městské části, 

Morseova 251, ve které jsou dvě ordinace - praktický lékař a zubař. Další zubní lékař pracuje 

v soukromé ordinaci v ulici Edisonova. 

 

Sociální oblast 

 

Městská část nemá zpracovaný Komunitní plán sociálních služeb a ani městská část Praha 15 

nemá zpracovaný Komunitní plán sociálních služeb. 

 

K oblasti sociálních služeb se vyjadřovala jen menší část dotázaných. Dostupnost, rozsah 

sociálních služeb i nabídka volnočasových aktivit pro seniory a handicapované osoby jsou  

u respondentů vnímány jako průměrné.  

 

Sociální služby jsou určeny široké veřejnosti různých věkových kategorií. Centrum sociální  

a ošetřovatelské pomoci (CSOP) je příspěvkovou organizací MČ Praha 15. Tento subjekt 

zastřešuje řadu odborných pracovišť, poskytujících různé typy služeb lidem, kteří se ocitli  

v tíživé sociální, zdravotní nebo životní situaci. Této cílové skupině CSOP nabízí sociální, 

terapeutické, pečovatelské, zdravotnické služby, ubytování a stravování. V řadě svých aktivit 

spolupracuje se státními institucemi a neziskovými organizacemi.  

 

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, Janovská 486, 109 00 Praha 10, 

tel.: 271 962 090, fax: 271 962 090, e-mail: csop.praha15@seznam.cz  

Vlastní sociální zařízení městská část Praha-Petrovice nemá. Její obyvatelé mohou žádat  

a využívat zařízení, resp. ústavy sociální péče Magistrátu hlavního města Prahy. Žádosti  

mailto:csop.praha15@seznam.cz
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o umístění pro obyvatele městské části Praha-Petrovice vydává odbor sociálních péče Úřadu 

městské části Praha 15, Boloňská 478, 109 00 Praha 10. Všechny žádosti jsou k dispozici  

na odboru sociální péče.  

Pronájem bytů ve vlastnictví MČ Praha-Petrovice 

V současné době je podávání žádostí pozastaveno z důvodu nedostatku volných bytů. 

Ostatní sociální služby, které jsou na území MČ Praha-Petrovice nebo v její blízkosti 

zajišťovány těmito poskytovateli:  

 I. Porozumění, o. s.  

Milánská 471, 109 00 Praha 10  

tel.: 721 508 467 

Společnosti pro rehabilitaci rodin s dětmi i dospělými s mentálním nebo kombinovaným 

postižením. Chráněné bydlení, denní stacionář. 

II. Rehabilitační stacionář Porozumění 

Milánská 471, 109 00 Praha 10  

tel.: 721 508 467  

Je určen pro děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Je součástí Dětského 

centra Paprsek. 

III. Dům s pečovatelskou službou Dolní Měcholupy 

Čs. tankistů 9/206, 109 00 Praha 10  

tel.: 272 705 154 

Linka sociální pomoci 

Informace o krizovém centru RIAPS, dalších krizových službách a poradenství, o terapii 

(rodiny, mezilidské vztahy), o azylových službách, ubytovně pro muže bez přístřeší a mnoho 

dalších informací z této oblasti jsou k dispozici na webových stránkách http://www.mcssp.cz  

Odborníci z centra RIAPS bezplatně poradí s psychickými problémy na internetové adrese 

www.internetporadna.cz 

Dětské krizové centrum 

Dětské krizové centrum, o.s. Specializované pracoviště zabývající se prevencí, diagnostikou  

a terapií syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Telefon 241 484 149, 

adresa V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4-Michle 

Linka bezpečí 

Nepřetržitě fungující bezplatná telefonická linka 800 111 113. (Bezplatně je dostupná pouze  

z pevné linky.) Linka je v provozu od 1. 9. 2003. 

http://www.mcssp.cz/
http://www.internetporadna.cz/


 60  

Městská část velmi dobře spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb, které sídlí na území 

Prahy 15.  

Bezbariérovost MČ 

Také bezbariérovost městské části více než polovina obyvatel nechce či neumí posoudit. 

Počet kladných odpovědí je sice dvakrát vyšší než záporných (69% občanů je spokojeno  

se vstřícností MČ k osobám se sníženou pohyblivostí), nicméně je potřeba vzít v úvahu,  

že člověk, jehož mobilita není omezena, bariérovost příliš nevnímá.  

 

 

Zdravotnictví a sociální služby - závěry analýzy 

 
 

 Různorodá nabídka sociálních služeb  

 Přibývá počet seniorů 

 Zvyšující se poptávka a potřeba rozšířit služby pro seniory, zdravotně postižené  

 Potřeba rozšířit služby zaměřené na děti a mládež - protidrogová prevence 

 Přechody pro chodce jsou řešeny bezbariérově, exponované přechody mají světelnou 

i akustickou signalizaci 

 

 

 

 

3.10 Společenský život a volnočasové aktivity (spolky, sport, kultura) 

 

Společenský život, kultura 

Nabídka kulturních akcí v Praze-Petrovicích je občany hodnocena jako dostatečná  

(71 % respondentů ankety). V otázkách k nabídce sportovních aktivit velké množství obyvatel 

nezaškrtlo žádnou odpověď nebo zvolilo odpověď „Nevím, nezajímám se o tuto 

problematiku“. Znamená to tedy, že informovanost obyvatel, ale především jejich ochota 

sportovat, nejsou dostatečné. Toto však nemůže být způsobeno věkovým složením 

respondentů ankety, protože z 61 respondentů, kteří vyplnili dotaz na svůj věk, jich bylo 

pouze 7 starších nežli 61 let. Přitom kladně jsou hodnoceny nabídky pro organizované  

(68 % spokojených občanů) i pro neorganizované sportovce (76 % spokojených). Ostatní 

možnosti trávení volného času jsou také hodnoceny pozitivně (73 % spokojených občanů). 

 

Důležitým zdrojem informací o dění v MČ je Petrovický zpravodaj, který přináší mimo jiné 

také informace z kultury, sportu, z činnosti spolků a organizací. 

Kulturní a společenský život má v Petrovicích bohatou tradici (viz. kapitola Historický vývoj 

městské části Praha-Petrovice). Na ni navazují v současné době občanská sdružení  

a příspěvkové organizace, které svou činností obohacují kulturní a společenské dění 

v Petrovicích. V městské části se konají divadelní a hudební představení, plesy, společenská 

posezení, oslavy, posezení pro seniory, koncerty aj. Akce pořádá Komise vzdělávání  

a výchovy, která se zabývá organizací mimoškolních aktivit dětí a mládeže a pořádáním akcí 

pro širokou petrovskou veřejnost.  
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Při Radě městské části Praha-Petrovice pracuje Kulturní komise, která se zabývá přípravou 

kulturních akcí pro obyvatele a přípravou poznávacích zájezdů pro seniory.  

Většina kulturních akcí pořádaných v městské části se koná v polyfunkčním domě, který byl 

dokončen v roce 2009. Ve spodní části domu se nachází Úřad městské části Praha-Petrovice, 

místní knihovna s veřejným internetem, sál pro zasedání zastupitelstva městské části i pro jiné 

společenské akce, služebna Městské policie, nebytové prostory včetně restaurace  

a kadeřnictví, ve vyšších podlažích jsou soukromé byty.  

 

Místní knihovna  
 

Místní knihovna v Praze-Petrovicích je kulturním a vzdělávacím zařízením, které slouží 

především občanům MČ Praha-Petrovice. Je veřejnou knihovnou; shromažďuje, udržuje  

a půjčuje knihy a některé časopisy. Knihovnické služby jsou poskytovány v polyfunkčním 

domě (Úřad městské části, Edisonova 429, 109 00 Praha 10).  
 

 

Otevírací doba místní knihovny:  

 

Den Otevírací hodiny 

pondělí  
9:00-11:30 

 12:30-18:00 

úterý  12:30-15:30 

středa 
9:00-11:30 

12:30-19:00 

čtvrtek 
9:00-11:30 

12:30-15:30 

Pátek 9:00-11:30 

 

Místní knihovna organizačně patří pod Úřad městské části Praha-Petrovice. 

Evidence čtenářů a vedení výpůjček je zajišťováno prostřednictvím IT. Knihovna měla 

k 31.12.2008 6 453 svazků, k 31.12.2010 má již 7 079 svazků. K 31.12.2010 byli registrováni 

354 čtenáři, z toho bylo 85 dětí do 15 let. Ke konci roku 2009 bylo evidováno mezi 

návštěvníky knihovny 90 dětí.  

Zájem čtenářů o četbu se neustále zvyšuje, v roce 2008 bylo vypůjčeno 8 076 publikací,  

v roce 2010 již 9 206 publikací. V roce 2011 byla nabídka místní knihovny rozšířena  

o časopisy pro děti, maminky a seniory. 

V knihovně jsou každoročně pořádané akce pro děti, které mají prohloubit jejich vztah  

ke knihám. Nejoblíbenější je „Noc s Andersenem“. Do budoucnosti jsou chystána autorská 

čtení, výstavy, besedy s cestovateli či kurzy počítačové gramotnosti pro seniory. 

K dispozici je internet (8 počítačů), který využívají nejen čtenáři. Za rok 2010 využili celkem 

cca 1 200 připojení po 40 minutách. 

Prostory knihovny jsou v současné době vyhovující k plnění její funkce. Při pořádání 

příležitostných akcí jsou k dispozici prostory v budově Domu občanské vybavenosti, které  

se nacházejí v přízemí objektu. 

V knihovně byl zaveden program Clavius, který je propojen s internetovými stránkami  

a je možné prostřednictvím katalogu rezervovat či prodlužovat výpůjčky z pohodlí svého 

domova. 

 



 62  

Řadu volnočasových aktivit nabízí místní škola, a to nejen pro své žáky, ale i pro veřejnost 

(blíže viz. kapitola Školství). 

Neziskové a příspěvkové organizace zaměřené na trávení volného času - dle druhu 

aktivity 

Organizace, spolky a sdružení 

 

Také pro oblast sportovních a volnočasových aktivit platí, že velmi dobře funguje účinná 

spolupráce mezi městskou částí a organizacemi, které je zprostředkovávají.  

 

TJ Sokol Petrovice  

Klub přátel dětí a mládeže Petrovice 

Dům UM (příspěvková organizace) 

Taneční klub Calypso 

Rugby klub Petrovice 

Florbal klub Petrovice 

 

V příštím roce, tzn v roce 2012 bude zahájena činnost klubu seniorů.  

 

Církevní organizace 

 

V MČ působí Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího.  

 

Volnočasové aktivity  

Sportovní vyžití v městské části 

Tělocvična v budově základní školy Dopplerova 

 

Základní škola má dobře vybavenou tělocvičnu, která mimo školní vyučování slouží 

veřejnosti. Škola má i velké venkovní hřiště, které však potřebuje celkovou rekonstrukci. 

Škola se opakovaně ve spolupráci s městskou částí snaží získat finanční prostředky  

pro obnovu hřiště, ale prozatím se to bohužel nepodařilo.  

 

TJ Sokol Petrovice  

TJ Sokol Petrovice má k dispozici historickou budovu sokolovny a přistavěnou sportovní 

halu. 

Rugby klub Petrovice  

Rugby klub Petrovice byl založen v roce 1944 a působí na adrese: Grammova 408/2, 109 00 

Praha 10-Petrovice. Zajišťuje zázemí pro tyto sportovní kategorie: muži, ženy, junioři, starší 

žáci a kadeti, mladší žáci, přípravka 9-11 let, přípravka 5-9 let.  

 

Florbal klub Petrovice  
V klubu jsou soustředěni zájemci o florbal v několika věkových kategoriích: elévové, mladší 

žáci, starší žáci, junioři, dorostenci, muži.  
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Grantová politika městské části 

Městská část již několik let vyhlašuje Grantový program na podporu projektů v oblasti 

společenských aktivit pro subjekty, jež působí na území MČ Praha-Petrovice. 

Městská část má přesně definované podmínky pro udělování grantů spolkům a organizacím, 

které rozvíjí aktivity pro děti, mládež a dospělé, a to v oblasti volného času dětí a mládeže, 

v oblasti sportovních, kulturních a sociálních aktivit a v oblasti údržby kulturních památek. 

Každoročně Zastupitelstvo městské části schvaluje celkový finanční objem určený pro granty 

v rámci rozpočtu městské části. Žádosti o finanční příspěvek posuzuje grantová komise 

jmenovaná Radou městské části. Na základě jejího doporučení výši příspěvku projedná  

a schvaluje Rada městské části.  

 

Rozdělení programů pro přidělení grantů: 

1. Podpora pravidelné celoroční činnosti subjektů působících na území městské části Praha- 

-Petrovice 

Cíl programu:  

 podpořit celoroční činnost subjektů pracujících s dětmi, mládeží a dospělými 

v oblasti sportu, kultury, sociálních a zájmových aktivit 

 

2. Podpora jednorázových akcí 

Cíl programu: 

 podpořit konání sportovních, společenských, kulturních a zájmových akcí pro děti, 

mládež, dospělé a seniory naší MČ 

 podpořit společné využití volného času dětí a rodičů 

 podpořit propagaci MČ 

 přispět na údržbu kulturních památek v MČ 

 

Poskytnuté finanční prostředky lze použít na hrazení těchto nákladů: 

 pronájmy nebytových prostor (tělocvičny, hřiště) 

 nákup sportovních potřeb 

 doprava účastníků akce 

 provozní náklady na údržbu, opravy, investiční náklady, honoráře účinkujících 

 hospodářsko-správní výdaje 

 

Grantové řízení pro příslušný kalendářní rok je vyhlášeno ZMČ vždy do 15.12. předchozího 

roku. Zpracované projekty odevzdávají zájemci do konce února kalendářního roku a Rada 

MČ rozhodne o přidělení finančních prostředků do 31.03. příslušného kalendářního roku. 

Příjemce je povinen vyúčtovat poskytnuté finanční prostředky nejpozději do 31.01. 

následujícího kalendářního roku.   

 

Nabídka neformálních sportovních činností 

 

Městskou částí prochází část cyklotrasy A23. Je plánováno vybudování dalších cyklostezek. 

 

Dětská hřiště, hřiště pro mládež 
 

Dětská hřiště v městské části Praha-Petrovice jsou koncipována tak, aby byly co nejlépe 

zajištěny podmínky pro trávení volného času maminek s dětmi předškolního věku i dětí 

školního věku. Snahou bylo zajistit i vyžití teenagerů. 

V roce 2011 je v městské části umístěno15 dětských hřišť.  
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Hřiště byla v letech 2002 až 2009 postupně modernizována herními i sportovními prvky 

vyhovujícími normám ČSN EN 1176, ČSN EN 1177 a ČSN EN 14 974 pro skateparky.  

 

Přehled dětských hřišť, která jsou umístěna v městské části 

 

dětské hřiště č. 1 - parcela č. 424/1 

dětské hřiště č. 2 - parcela č. 424/1 

dětské hřiště č. 3 - parcela č. 425/2 

dětské hřiště č. 4 - parcela č. 424/1 

dětské hřiště č. 5 - parcela č. 424/1 

dětské hřiště č. 5a - parcela č. 424/1 

dětské hřiště č. 6 - parcela č. 424/1 

dětské hřiště č. 7 - parcela č. 424/1 

dětské hřiště č. 8 - parcela č. 423/1 

dětské hřiště č. 9 - parcela č. 423/1 

dětské hřiště č. 10 - parcela č. 432/49 

dětské hřiště č. 11 - parcela č. 432/49 

dětské hřiště č. 12 - parcela č. 432/49 

dětské hřiště č. 13 - parcela č. 432/49 

dětské hřiště č. 14 - parcela č. 432/53 

dětské hřiště č. 15 - parcela č, 432/52 

dětské hřiště č. 16 - parcela č. 432/49 

dětské hřiště č. 17 - parcela č. 432/41 

dětské hřiště č. 18 - parcela č. 432/41 

dětské hřiště č. 19 - parcela č. 432/49 (košíková) 

dětské hřiště č. 20 - parcela č. 432/49 (asfaltový povrch) 

dětské hřiště č. 21 - parcela č. 432/49 (u fontány) 

dětské hřiště č. 22 - parcela č. 203/2 (za BD Morseova 242-244) 

dětské hřiště č. 23 - parcela č. 202/2 (za BD Morseova 251-253) 

dětské hřiště č. 24 - parcela č. 204/1 (před DOV-Petrovice) 

dětské hřiště v MŠ Jakobiho - parcela č. 432/75 

dětské hřiště ZŠ Dopplerova - parcela č. 432/72 

dětské hřiště Pyramida - parcela č. 424/1 

 

Seznam dětských hřišť, která jsou provozována městskou částí  

 

 Frostova I, II, III, IV - mezi ulicemi Frostova, Kurčatovova a Jakobiho, na jižním 

konci sídliště Petrovice - košíková, kopaná, tenis, skate, nohejbal, odbíjená, stolní 

tenis 

 Galvaniho I - Galvaniho ulice, ve střední části sídliště Petrovice 

 Galvaniho II - mezi ulicemi Galvaniho a Lessnerova, ve střední části sídliště Petrovice 

- košíková, kopaná, stolní tenis 

 Jakobiho - ulice Jacobiho, v blízkosti ulice Frostova, na jižním konci sídliště Petrovice 

 Janovská I, II - ulice Janovská, ve střední části sídliště Petrovice – stolní tenis 

 Kurčatovova I, II, III, IV - Mezi ulicemi Kurčatovova a Jakobiho, na jižním konci 

sídliště Petrovice 

 Livornská I, II - mezi ulicemi Livornská a Milánská, ve střední části sídliště Petrovice 

 Livornská III, IV - mezi ulicemi Livornská a Milánská, ve východní části sídliště 

Petrovice - kopaná, tenis, nohejbal, odbíjená 

 Nad Přehradou I - ulice Nad Přehradou, v severní části sídliště Petrovice 
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 Nad Přehradou II - ulice Nad Přehradou, v blízkosti ulice R. A. Dvorského, v severní 

části sídliště Petrovice - kopaná, odbíjená 

 Nad Přehradou III - ulice Nad Přehradou, v blízkosti ulice Milánská, v severní části 

sídliště Petrovice 

 Parmská I, II - mezi ulicemi Parmská a Na Křečku, v severní části sídliště Petrovice - 

- košíková, kopaná, tenis, stolní tenis 

 Rezlerova I, II, III, IV - ulice Rezlerova, ve střední části sídliště Petrovice-skate 

 Rezlerova V, VI, VII, VIII - ulice Rezlerova, směrem k ulici Novopetrovická,  

ve střední části sídliště Petrovice - košíková, kopaná, stolní tenis 

 Veronské náměstí I, II, III - Veronské náměstí, ve střední části sídliště Petrovice 

 Veronské náměstí IV, V - Veronské náměstí, v blízkosti ulice Bolevecká, ve střední 

části sídliště Petrovice - košíková, kopaná, stolní tenis 

 

Zatím zcela chybí dětské hřiště v lokalitě „starých“ Petrovic a v lokalitě Euklidova. 

V  těchto lokalitách nemá městská část pro zřízení dětského hřiště vhodný pozemek. 

U již provozovaných hřišť je nutné se zaměřit na průběžnou modernizaci a údržbu, doplňovat 

je dle finančních možností dalšími herními prvky. Měla by být doplněna oplocení všech 

pískovišť.  

V současné době v městské části neexistuje hřiště pro seniory. Jsou vytipovány lokality,  

ve kterých by bylo vhodné hřiště umístit. Na jeho vybudování se intenzivně pracuje.  

 

 

Společenský život a volnočasové aktivity - závěry analýzy 

 
 

 Občany je pozitivně hodnocená nabídka kulturních a společenských aktivit  

 Široký okruh nabídky volnočasových aktivit pro různé věkové i zájmové skupiny 

 Zázemí pro kulturní, sportovní a společenské aktivity 

 Významné investice do rozvoje volnočasových aktivit pro nejširší veřejnost 

 

 

 

 

3.11 Životní prostředí 
 

 

Životní prostředí je podle odpovědí na příslušné otázky v anketě obyvateli Petrovic vnímáno 

ve všech dotazech převážně pozitivně (kvalita ovzduší 66 % spokojených respondentů, údržba 

veřejných prostranství 82 %, rozloha zelených ploch 83 %, rozloha vodních ploch s estetickou 

a krajinotvornou funkcí 83 %, hladina hluku v MČ 67 %, stav a údržba zeleně 92 %).  

Inženýrsko-geologické poměry 

Spodní část souvrství se utvářelo ve starohorách, v období, kdy bylo moře mělčí a kdy  

se na jeho dně usazovaly písky. Zpevněním nánosů písku křemitým tmelem vznikly 

křemence. V dalším období vznikaly v prvohorním moři na těchto vrstvách křemenců 

působením tlaků v zemské kůře z usazeného jemného bahna břidlice. Tyto dvě vrstvy hornin 

byly v průběhu následujících geologických období působením zmíněných tlaků značně 

zvrásněny a na některých místech byly horniny geologicky starší přesunuty nad mladší. Skalní 
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podklad lokality tvoří prvohorní (ordovická) břidlice s výchozy křemenců. Tato vrstva hornin 

je překrytá štěrkopískovými náplavami Botiče. Ještě v období starších čtvrtohor vznikl  

na těchto štěrkopíscích horizont eolických sedimentů (vzniklých činností větru), zastoupených 

vrstvou světle okrové spraše. Na spraši se následně vyvinuly hnědé až tmavě šedohnědé 

jílovité, jílovotopísčité a písčité hlíny tuhé až pevné konzistence, často obsahující úlomky  

a valouny břidlic, křemene a křemenců. Tyto hlíny, pokrývající celou oblast, zařazujeme  

již do skupiny čtvrtohorních (holocenních) deluviálních (hlíny a sutě vzniklé erozí svahů) 

sedimentů. Ve čtvrtohorách se vyvinula světle okrová spraš a tmavě hnědý půdní typ,  

na kterém se vytvořily kulturní vrstvy hnědozemních půd.  

 

 

Geologické územní limity 

 

Na území Petrovic se nenacházejí ložiska ani prognózní zdroje nerostů, dobývací prostory, 

poddolovaná území ani sesuvy půdy. 

 

Podrobná geologická mapa Petrovic
7
 

 

Legenda k podrobné geologické mapě: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Zdroj ČGS-Geofond 
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Výškové poměry - nadmořská výška v m n. m 

 

                     Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výšková mapa (hnědě jsou značeny vrstevnice po 10 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonita klimatu 

 

 

 

 

 

Pro potřeby územně analytických podkladů hlavního města Prahy byla zpracována mapa 

bonity klimatu, která diferencuje území hlavního města z hlediska klimatické vhodnosti 

jednotlivých částí Prahy jako sídelních oblastí. V urbanizovaném území kvalita ovzduší 

významnou měrou ovlivňuje i vlastnosti jednotlivých lokalit. Nejvýznamnější klimatické 

charakteristiky, které je pro tyto účely třeba vzít při výběru území v úvahu, jsou sluneční 

záření, teplota vzduchu, vítr, srážky, vlhkost vzduchu a znečištění ovzduší. Znečištění ovzduší 

není  

v pravém slova smyslu klimatologickou charakteristikou, ale v urbanizovaném území kvalita 

ovzduší významnou měrou ovlivňuje i vlastnosti jednotlivých lokalit a některé složky kvality 

ovzduší jsou tím nejlepším indikátorem souborného působení meteorologických, a tedy 

následně i klimatologických veličin. 

Souhrnným zpracováním výše jmenovaných šesti jevů vznikla výsledná mapa bonity klimatu, 

která hodnotí území komplexně v pěti relativních kategoriích kvality od nejlepší do nejhorší. 
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Podrobná mapa bonity klimatu (z roku 2008) 

 

Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovzduší  

Informace o stavu ovzduší v Praze lze nalézt v dokumentu Praha životní prostředí, který  

je zpracován jako Ročenka - zpráva o stavu životního prostředí. Další informace týkající  

se ovzduší jsou zpracovány v Integrovaném krajském programu snižování emisí a zlepšení 

kvality ovzduší na území aglomerace hlavního města Prahy (CD k dispozici na Odboru 

životního prostředí ÚMČ Praha 15).  

Konkrétní podklady pro kvalitu ovzduší v MČ Praha-Petrovice zpracované nejsou.  

Dle Ročenky - zprávy o stavu životního prostředí představuje v současné době nejvýznamnější 

zdroj znečištění ovzduší na území Prahy automobilová doprava a situace v městské části 

Praha-Petrovice tuto skutečnost jen potvrzuje. Vyhodnocení emisní bilance automobilové 

dopravy je prováděno pravidelně ve dvouletých cyklech v rámci projektu ATEM - Modelové 

hodnocení kvality ovzduší na území hlavního města Prahy.  

Nejbližší měřící stanice v rámci staniční sítě sledování kvality ovzduší je stanice v Praze 10, 

v Průmyslové ulici. 

  

V průběhu roku 2010 byla na základě nejaktuálnějších dostupných podkladů (2009) kompletně 

aktualizována emisní bilance všech zdrojů znečištění a následně byly provedeny nové výpočty 

imisní situace pro celou Prahu.  

Další příčinou zhoršené kvality ovzduší v MČ Praha-Petrovice je skutečnost, že se nachází  

na východní straně Prahy, přičemž majorita větrů vane od západu a přináší s sebou znečištění 
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z centra města. Imisní limity průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého a benzenu  

ani maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého však překračovány nejsou.  

Ze zdravotního hlediska je významný ukazatel PM10, neboť tyto částice se dostávají  

do dolních cest dýchacích a snižují samočisticí schopnost dýchacího ústrojí. Následkem  

je častější výskyt respiračních onemocnění, vznik alergií, astmatu apod. Proto je jedním 

z nedůležitějších úkolů zlepšování kvality ovzduší omezení prašnosti. 

 

Ve výhledovém období jsou navrhovány nové nadřazené komunikace - Pražský okruh (R1)  

a zásadní řešení komunikace Novopetrovická, v jejichž okolí dojde k lokálnímu zhoršení 

kvality ovzduší po dobu výstavby. Na druhou stranu se dá očekávat v důsledku zprovoznění 

těchto komunikací zlepšení kvality ovzduší v okolí stávajících komunikací. 

V zájmovém území se nevyskytuje žádný průmysl, který by byl zdrojem významných 

prachových emisí. 

 

Zdrojem zvýšeného množství emisí je dálnice D1. Díky dobrým rozptylovým podmínkám 

však nedochází u sledovaných znečišťujících látek k překračování povolených imisních limitů. 

Podle naměřených hodnot na této stanici nejsou překračovány imisní limity NOx, 

suspendovaných částic prachu PM10 ani NO2. Limity pro tyto sledované látky jsou s rezervou 

plněny. 

 

Z hlediska celkové úrovně imisní zátěže lze lokalitu městské části charakterizovat v rámci 

Prahy mírně zatíženou.  

Zdroje znečišťování ovzduší (emise) 

Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO) 

Evidence a vyhodnocování znečišťování ovzduší, údaje o zdrojích znečišťování a jejich 

emisích jsou celostátně zajišťovány orgány ochrany ovzduší a vedeny v registru emisí a zdrojů 

znečišťování ovzduší (REZZO). REZZO zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. REZZO  

je dle druhů zdrojů a jejich tepelného výkonu členěn na: 

 

 REZZO 1 

zahrnuje stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu 5 MW a vyšším a zařízení 

zvlášť závažných technologických procesů. Zařízení uvedené skupiny jsou označována jako 

„velké zdroje znečišťování“. 

 

 REZZO 2 

zahrnuje technologické objekty obsahující stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném 

výkonu od 0,2 do 5 MW a zařízení závažných technologických procesů, jakož i uhelné lomy  

a obdobné plochy s možností hoření, zapaření nebo úletu znečišťujících látek. Uvedená 

skupina je označována jako „střední zdroje znečišťování“. 

 

 REZZO 3 

zahrnuje technologické objekty obsahující stacionární zařízení ke spalování paliv  

o tepelném výkonu nižším než 0,2 MW, zařízení technologických procesů nespadajících  

do kategorie velkých a středních zdrojů znečišťování, plochy, na kterých jsou prováděny 

práce, které mohou způsobovat znečišťování ovzduší, skládky paliv, surovin, produktů  
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a odpadů a zachycených exhalátů a jiné stavby, zařízení a činnosti výrazně znečišťující 

ovzduší. Uvedená skupina je označována jako „malé zdroje znečišťování“. 

 

 REZZO 4 

zahrnuje mobilní zařízení se spalovacími nebo jinými motory, které znečišťují ovzduší, 

zejména silniční a motorová vozidla, železniční kolejová vozidla, plavidla a letadla. Uvedená 

skupina je označována jako „mobilní zdroje znečišťování“. 

 

Největšími stacionárními zdroji emisí na území hl. m. Prahy byly v roce 2007 i 2008: 

 Pražská teplárenská, a. s. - teplárna Malešice 

 cementárna Radotín  

 další provozy Pražské teplárenské, a. s. 

 

Z následujících map vyplývá, že Petrovice z hlediska čistoty ovzduší patří k nejméně 

znečištěným územím Prahy.  

 

Praha - emise ze stacionárních zdrojů celkem - stav z roku 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrovice - emise ze stacionárních zdrojů celkem - stav z roku 2009 
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Petrovice a jeho okolí patří při posouzení znečištění ze zdrojů REZZO 1 a REZZO 2 k velmi 

čistým územím, Petrovice samy pak mají nejlepší kvalitu ovzduší v okolí i při hodnocení 

zdrojů REZZO 3: 

 

Bilance emisí ze stacionárních zdrojů REZZO 3 + lokální topeniště  

 

 
 

Legenda k mapám čistoty ovzduší: 

 
 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že významné velké zdroje emisí mají vysoké komíny, projevuje se jejich 

podíl na znečištění ovzduší i na poměrně vzdáleném území.  
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Oproti tomu malé zdroje zatěžují pouze bezprostřední okolí. Podle současně platné legislativy 

v oblasti ochrany ovzduší mají oznamovací povinnost pouze malé zdroje ovzduší spalující 

pevná paliva o výkonu nad 50 kW a zdroje produkující těkavé organické látky. V roce 2010  

se na odboru životního prostředí ohlásily následující malé zdroje (podle vyhlášky MŽP č. 

355/2002Sb.): 

 

 

Přehled znečišťovatelů ovzduší 

 

   

Provozovatel Adresa sídla IČ 

Směr v. d. Bellova 124, Praha 10 00028410 

Komterm, a. s. Bělehradská 15, Praha 4 26760738 

 

Velké a střední zdroje znečištění v MČ: 

 

    

Komterm, a. s. Bělehradská 15, Praha 4 26760738 plyn 

 

Kromě výše uvedených významných bodových zdrojů znečištění může přinášet problém 

nárůst intenzity dopravy, přestože patří do kategorie malých zdrojů. Jedná se o tzv. liniové 

znečištění. 

 

Emise oxidů dusíku z liniových zdrojů (rok 2010) 
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Emise oxidu uhelnatého z liniových zdrojů (rok 2010)
8
 

 

 

 

 

 

 

Měření kvality ovzduší (imise) 

Imise v referenčních bodech (rok 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 trojúhelníčky označují speciální zdroje CO 
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Převládající druh paliva používaného v městské části je zemní plyn. Celé sídliště je připojeno 

na Mělnickou elektrárnu, která využívá tzv. zbytkové teplo.

Povrchová voda  

Kvalita vody v povrchových tocích 2008  

 

  
 

 
 

 

Správcem všech vodních toků na území městské části Praha-Petrovice jsou Lesy hlavního 

města Prahy. 

 

Prameniště na území městské části nejsou. 

 

Území Petrovic leží v povodí Botiče a jeho přítoků - potoků Dobrá Voda a Milíčovský potok. 

Na těchto potocích jsou umístěna vodní díla, nejvýznamnější vodní nádrž Hostivař na Botiči 

zasahující na území Petrovic horní částí svého vzdutí, na Milíčovském potoce retenční nádrž 

Milíčov a Petrovický rybník, na potoku Dobrá Voda retenční nádrž Dobrá Voda, která  

do katastrálního území Petrovic zasahuje pouze malou částí.  

 

Vodní toky odvádějí z území Petrovic srážkové vody, jež jsou před zaústěním dešťové 

kanalizace do toků a retenčních nádrží předčišťovány v dešťových usazovacích nádržích  

(dále DUN). Dle výsledku studie je kapacita nádrží na vodních tocích dostatečná pro retardaci 

srážkových vod odtékajících z Petrovic, i co se týče jejich budoucího rozvoje.  

 



 75  

Rozhodující pro realizaci rozvoje ve východní části Petrovic je dořešení problematiky 

realizované, ale nezkolaudované retenční nádrže Dobrá Voda s dešťovým sběračem DUN 

1400, usazovací nádrží před vtokem do nádrže, čerpací stanicí, výtlačným potrubím  

a panelovou vozovkou na dno nádrže. Tato retenční nádrž nezajišťuje retenci srážkových vod 

pouze pro Petrovice, ale i pro Uhříněves, Křeslice a Dolní Měcholupy. Důvodem  

pro nezkolaudování jsou prvořadě nedořešené majetkoprávní vztahy a návazně nápravy 

zjištěných vad. 

 

Retenční nádrž Dobrá Voda: 

 Průběžná plocha: 0,17 ha 

 Maximální plocha: 0,235 ha 

 Průběžný objem vody: 2 332 m³ 

 Maximální objem vody: 4 206 m³ 

 

Řešení problematiky zahrnuje výrazně širší území, než jsou Petrovice, jejichž území 

představuje pouze 16,1 % celkové plochy povodí nádrže Dobrá Voda. Nádrž Dobrá Voda  

je v seznamu lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod Směrného vodohospodářského 

plánu ČSR, Vodní nádrže 1988. Problematiku spojenou s kolaudací nádrže řeší správce 

vodního toku Odbor ochrany prostředí MHMP. 

Pro zlepšení čistoty Hostivařské nádrže existuje záměr zachycení sedimentů na začátku vzdutí, 

na který je zpracován projekt.  

 

Botič  

 

Botič je nejdelším pražským potokem. Pramení v lese Okrouhlíku u Křížového Újezdce - 

-západně od obce Velké Popovice, odkud teče na severozápad. Protéká Průhonicemi a dostává 

se na území Prahy.  

 

Botič je jedním z nejdůležitějších pražských potoků, a to jak svou délkou, tak i významem.  

Ve střední části byla vybudována vodní nádrž Hostivař, pod ní má Botič podobu přirozeně 

meandrujícího toku s řadou tůní a s břehovými porosty. Toto území, s výskytem chráněných  

a ohrožených druhů ptactva a společenstvem vodních živočichů, je vyhlášeno jako přírodní 

památka Meandry Botiče, a to na toku Botiče od hráze vodní nádrže Hostivař přes Hostivař  

až po park Práče v Záběhlicích. Jde o katastrální území: Hostivař, Záběhlice-Praha 10. 

Velikost: 6,7005 ha, n.v.: 220-235 m. Zákon - vyhláška NVP č. 5/1968 Sb. NVP z 29. 4. 1968.  

 

Plocha povodí Botiče měří 135 km², jeho délka je 32,8 km. Do Vltavy ústí jako pravostranný 

přítok pod Vyšehradem na říčním kilometru 55,2. Koryto potoka v oblasti Petrovic je asi 5 m 

široké, hloubka se během roku pohybuje mezi 0,5 až 1,5 m.  

 

V roce 1962 byla na rozhraní katastru Petrovic a Hostivaře dobudována na Botiči přehradní 

nádrž o maximální rozloze 43,8 ha, hloubce 12 m a délce vzdutí 2,6 km. Její pravý břeh  

je zalesněn, na levém se nacházejí pláže. Krátký úsek pod touto nádrží s přilehlými stráněmi  

o rozloze 6,7 ha je od roku 1968 vyhlášen chráněným přírodním výtvorem jako přirozený 

meandr s původními břehovými porosty.  

 

Území mezi Botičem a Milíčovským lesem se v roce 1984 stalo přírodním parkem (vyhláška 

NVP 3/84). Jde o území o rozloze 712 ha (pátý největší pražský přírodní park) zahrnující údolí 

nivy přirozeně meandrujícího Botiče a Pitkovického potoka. Obsahuje zvláště chráněná území: 
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Pitkovická stráň a Milíčovský les a rybníky. Přírodní parky byly dříve označovány jako oblasti 

klidu. Pokrývají přírodně zachovalé větší celky na území Prahy. Na území hlavního města  

je jich jedenáct, v celé České republice něco přes stovku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niva potoka a meandrující tok Botiče jsou zaříznuty do vlastních aluviálních náplavů hlín  

a písčitých hlin, štěrkopísky vystupují pouze v oblasti těsně pod přehradou. Jejich podloží  

pak tvoří převážně břidličná souvrství ordovického stupně Beroun. Břehové porosty místy 

přecházejí v olšinové porosty s dymnivkou dutou, dymnivkou bobovou a blatouchem 

bahenním. Úzká niva potoka Botič je lemovaná fragmenty střemchové jaseniny. Bezobratlí 

živočichové odrážejí typ biotopu, tj. pobřežní pás potoka a zbytky nivních luk. Z 86 druhů 

střevlíkovitých jsou to např. Leistus terminatus, Ocys quinquestriatus. Z fytofágních brouků  

z 56 druhů mandelinkovitých jsou zastoupeny např. Donacia marginata a Hippuriphila 

modeeri, ze 107 druhů nosatcovitých např. druhy Barypeithes pellucidus, Rhynchaenus 

foliorum. Motýlů bylo v území celkem zjištěno 31 druhů denních a 144 nočních; ze zákona 

chráněných byli zjištěni oba otakárci - fenyklový i ovocný. V potoce žije 27 druhů ryb, např. 

pstruh obecný potoční, okoun říční, cejnek malý, ježdík žlutý. Z obojživelníků zejména kuňka 

obecná, ropucha obecná a zelená. Významná je tato lokalita z ornitologického hlediska, hnízdí 

zde 47 druhů ptáků, mezi jinými sýček obecný, konipas horský, pěnice hnědokřídlá, rákosník 

zpěvný, nepravidelně se objevují např. ledňáček říční a slavík obecný. Jejich výskyt ovlivňuje 

zvýšená návštěvnost území z nových sídlišť, u ledňáčka i nedostatek drobných rybek  

ve znečištěné vodě Botiče. Dále zde můžeme nalézt hnízdiště žluny zelené a žluny šedé, 

krutihlava obecného, střízlíka obecného, stehlíka obecného.  

Tok Botiče je součástí přírodního parku Hostivař-Záběhlice. Byla zde vybudována naučná 

stezka ochrany přírody.  

Potok Dobrá Voda  

Dobrá Voda je malý potok na rozhraní Uhříněvsi, Křeslic a Petrovic na jihovýchodě Prahy  

o délce 1,5 km. Pramení v Uhříněvsi v mokřadu u ulic Nad Volyňkou a Františka Diviše, 
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poblíž kontejnerového terminálu, a teče zprvu po hranici Křeslic a Petrovic, z níž se poté 

odklání do území Křeslic. V lokalitě zvané Fantův Mlýn nebo Dobrá Voda na území Křeslic 

mezi Petrovicemi a Křeslicemi se zprava (proti Fantovu Mlýnu) souběžně s ulicí „Na Dobré 

Vodě“ vlévá do Botiče na jeho kilometru 17,46. 

Na potoce se zhruba v polovině jeho délky nachází suchý poldr, který je pozůstatkem vodní 

nádrže. Polder a závěrečná část toku spadají do přírodního parku Botič-Milíčov. Potok teče 

nezalesněnou krajinou a krom samoty Dobrá Voda neprotéká přímo žádným sídelním 

útvarem. 

 

Milíčovský potok 

Milíčovský potok je levý přítok Botiče. Délka toku činí 1,93 km. Plocha povodí je 3,75 km². 

Potok pramení na západě Milíčovského lesa poblíž Kateřinek. Postupně protéká rybníky: 

Milíčovský (nový) rybník, Kančík, Homolka, Vrah, Šátek. 

 

Retenční nádrž Dobrá Voda 

 

Retenční nádrž (RN) Dobrá Voda nebyla nikdy zkolaudována a je nefunkční, neboť hráz 

protéká. Oprava tohoto vodního díla je podmiňující investicí pro jakýkoliv rozvoj v této 

oblasti. Není možné další navyšování odtokového množství do Botiče bez retenování  

a retardování průtoků. Rekonstrukce RN Dobrá Voda byla zařazena mezi veřejně prospěšné 

stavby. Využití retenčního prostoru nádrže pro městskou část Praha 22 a určení kapacity  

pro lokalitu Petrovice a dořešení problematiky odvádění dešťových vod v rámci širších vztahů 

je nutné řešit v generelu toku Botiče a případně v dalším stupni projektové dokumentace 

Rekonstrukce retenční nádrže Dobrá Voda.  

Ohrožení městské části povodněmi  

V roce 2007 bylo Magistrátem hlavního města Prahy stanoveno (mimo další přítoky Botiče) 

zátopové území pro lokalitu Botič - jižně od ulice Novopetrovická a lokalitu Botič - při ulicích 

Edisonova, Ramanova. 

Ochranu před povodněmi v městské části zabezpečují příslušné povodňové orgány.  

 

Povodňová komise 

 Rada městská části Praha-Petrovice má ustanovený iniciativní a poradní orgán 

„Komise životního prostředí a povodňová“, která pracuje v následujících oblastech: 

 

 odpadového hospodářství a rekultivace skládek 

 čistoty vodních toků 

 kvality ovzduší a hluku 

 ochrany přírody a krajiny 

 ochrany zvířat 

 údržby městské zeleně 

 tvorby a údržby hřišť pro děti a mládež 
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Komise je dále iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha-Petrovice  

pro oblast preventivního předcházení povodním, tvorby povodňových plánů a aktivně 

spolupracuje v případě povodňových aktivit. 

 

Povodňový orgán mimo povodeň 

 

Na Úřad městské části je Statutem hl. m. Prahy přenesena působnost povodňového orgánu 

v období mimo povodeň. Tento orgán provádí v době mimo povodeň spolu se správci toků 

povodňové prohlídky, jejichž účelem je kontrola stavu vodních toků zejména v jarních 

měsících. Na základě zjištěných skutečností dává podněty příslušným orgánům k odstranění 

závadného stavu. 

 

Povodňový plán  

 

Povodňový plán MČ je zpracovaný.  

 

Povodně - územní plán: 
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Hluk 

Nadměrný hluk je obdobně jako znečištění ovzduší jedním z nejzávažnějších faktorů 

působících negativně na zdravotní stav obyvatel ve velkých městech. Dlouhodobé působení 

hlukové zátěže může vedle poruch sluchu vyvolat i řadu dalších onemocnění, jako jsou stres, 

neurózy, chorobné změny krevního tlaku apod.  

 

Hlavním zdrojem hluku v městském prostředí je pozemní doprava, především silně narůstající 

doprava automobilová. Negativní působení hluku je zvýrazněno vysokou koncentrací obyvatel 

na poměrně malých plochách. Praha je v působení hluku na obyvatele nejhůře postiženou 

oblastí České republiky. Podíl obyvatelstva zasaženého nadměrným hlukem se pohybuje těsně 

pod 50 % (studie SZÚ, 1994). 

 

Hodnocení hluku 

  

(Informace z ročenky Praha ŽP 2007) 

Legislativně zavedeným kritériem pro hodnocení hlučnosti v životním prostředí  

je ekvivalentní hladina hluku LAeq. Je to energetický průměr okamžitých hladin akustického 

tlaku A za definovanou časovou jednotku, jíž je 1 hodina. Vyjadřuje se v decibelech (dB). 

Právní úprava posuzování stavu akustické situace ve venkovním prostředí byla v roce 2007 

daná zákonem č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, v platném znění a s ním souvisejícím 

nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění, ukládá všem provozovatelům a správcům zdrojů 

hluku povinnost nepřekračovat nejvýše přípustné hodnoty hluku v prostředí. Pokud by tuto 

povinnost nemohli dodržet, stanoví zákon obsahové a termínové požadavky pro jejich další 

postup ve správním řízení ve vztahu k orgánům ochrany veřejného zdraví.  

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru 

(s výjimkou hluku z leteckého provozu) se stanoví součtem základní hladiny 

hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu.  

 

Neexistují konkrétní podkladové materiály z měření hluku v městské části. Možným zdrojem 

informací je ročenka životního prostředí hlavního města Prahy a údaje Zdravotního ústavu 

(hluk je v kompetenci hygienické stanice).  

Významným nástrojem popisu hlukové zátěže měst jsou hlukové mapy, které prezentují 

úrovně hluku (porovnání hodnot indikátorů s limitními hodnotami) a vyjadřují zátěž 

obyvatelstva (tzn. počet obydlí, resp. osob zasažených v dané oblasti hlukem) jak v denních 

hodinách, tak v noci. Praha má zpracovanou hlukovou mapu, která je k dispozici  

na Informačním servisu o životním prostředí v kapitole Hluk. Hluková mapa se stala 

podkladem pro zpracování akčního plánu snižování hluku v aglomeraci Praha. 

Hlavním zdrojem hluku v Praze-Petrovicích je automobilová doprava, a to zejména v oblasti 

nejfrekventovanější páteřní komunikace Novopetrovická. Řešením je dostavba silničního 

okruhu kolem Prahy, část stavba 511 Běchovice - dálnice D1, a tím odvedení části dopravy 

mimo Petrovice nebo realizace protihlukových opatření.  

 

Dálnice D1: Dálnice D1 je dominantním zdrojem hluku v řešeném území a překračuje  

ve svém okolí hlukový limit. Negativní vlivy hlukové zátěže na okolní obytnou zástavbu jsou 

však minimalizovány protihlukovými stěnami. 

 

Významným stacionárním zdrojem hluku je kontejnerové překladiště společnosti  

Metrans, a. s. Také zde byla realizována opatření vedoucí ke snížení hlukové zátěže okolí 
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(instalace mostních jeřábů a další). V současné době jsou obyvatelé Petrovic, v souvislosti  

s touto společností, zatěžováni zejména zvýšenou nákladní dopravou, která obsluhuje území 

areálu společnosti Metrans, a. s. Nyní se v blízkosti lokality buduje protihlukový val. 

 

Z hlediska vlivu na zdraví obyvatel se v Petrovicích jeví problém hluku, především z dopravy, 

jako jeden z nejvážnějších. Proto je třeba zejména při dlouhodobých plánech rozvoje městské 

části brát toto v úvahu a snažit se všemi možnostmi snižovat tuto zátěž obyvatel, eventuálně 

další činností tuto situaci nezhoršovat.  

 

Hladina hluku-celodenně 

 

 
 

Hladina hluku-noc 

 

 
 

Legenda k mapám  

(údaje jsou v dB) 
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Příroda a krajina 

Druhy pozemků dle katastru nemovitostí (rok 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhy pozemků podle Digitální referenční mapy (rok 2006) 
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Zelené plochy podle druhů zeleně 

 

Většina zeleně v katastrálním území je zeleň hospodářská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana přírody a krajiny 

 

 
 

Legenda 
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Skladebné prvky ÚSES  

Biocentrum  

Biotop, nebo centrum biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou 

existenci přirozeného či  pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.  

Biokoridor  

Biokoridor je lineární úsek krajiny s vyšší ekologickou bohatostí, který umožňuje migraci 

organismů, spojuje biocentra a vytváří územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES). 

Území nemusí umožňovat rozhodující části organismů trvalou nebo dočasnou existenci, slouží 

především k migraci mezi biocentry. Biokoridor mohou být např. strouhy, meze, aleje, 

souvislé pásy křovin, živé ploty apod.  

Interakční prvek  

Krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení základních 

skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší 

vzdálenosti. Mimo to interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů 

organismů, majících menší prostorové nároky (vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu, 

drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.).  

Územní systém ekologické stability může být nadregionální, regionální nebo lokální. 

Na území MČ Praha-Petrovice se nalézají přírodní parky:  

 přírodní park Botič – Milíčov - vyhlášen vyhláškou č. 3/1984 Sb. NVP 

 přírodní park Hostivař – Záběhlice - vyhlášen vyhláškou č. 8/1990 Sb. NVP 

 

Grafické podklady je možno získat na www.premis.cz/atlaszp/. 

 

Prostupnost krajiny 

 

S rozvojem MČ Praha-Petrovice a zahušťováním zástavby se stále větším problémem stává 

zajištění prostupnosti krajiny pro krátkodobou rekreaci narůstajícího počtu obyvatel. Tuto síť 

by bylo třeba významně rozšířit a propojit atraktivní cíle pro krátkodobou rekreaci 

vycházkovými okruhy.  

 

Přírodně cenné lokality 

 

Na území městské části se nachází dva přírodní parky. 

 

Přírodní park Botič – Milíčov 

 

Vyhlášen: 1984  

Rozloha: 824 ha  

Městské části/Katastrální území: Praha 11 (k. ú. Háje), Praha 22 (k. ú. Pitkovice), Praha-

Benice (k. ú. Benice), Praha-Kolovraty (k. ú. Lipany), Praha-Křeslice (k. ú. Křeslice), Praha-

Petrovice (k. ú. Petrovice), Praha-Újezd u Průhonic (k. ú. Újezd u Průhonic). 

 

http://www.premis.cz/atlaszp/
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Charakter území 

 

Přírodní park tvoří nivy podél Botiče a Pitkovického (Vinného) potoka v okolí Benic, 

Pitkovic, Křeslic a Újezdu u Průhonic spolu s komplexem Milíčovského lesa a rybníků. 

Rozkládá se při jihovýchodní hranici Prahy, v těsném sousedství velkých sídlišť Petrovice  

a Jižní Město. V kontrastu s nimi přírodní park představuje fragment dosud zachované 

historické kulturní krajiny s vesnicemi, dvory a mlýny - stále častěji však narušovaný 

rozsáhlou výstavbou rodinných domů. Na přírodní park bezprostředně navazuje přírodní park 

Hostivař - Záběhlice. 

 

Zvláště chráněná území 

Přírodní památka Milíčovský les a rybníky, přírodní památka Pitkovická stráň. 

 

Turistika 

Údolím Botiče prochází v celé délce červeně značená turistická cesta, napříč pak prochází 

zelená turistická značka z Milíčovského lesa na Dobrou Vodu a údolím Pitkovického potoka 

do Uhříněvsi. Zejména v okolí Křeslic je přes potoky zřízeno množství dřevěných lávek, 

umožňujících řadu drobných vycházek. Z Petrovic podél Botiče do Křeslic a dále 

Milíčovským lesem k Milíčovským rybníkům vede naučná stezka Povodím Botiče  

(s odbočkou k Pitkovické stráni). V údolí Pitkovického potoka v okolí Lipan a Benic byla 

nově zřízena řada místních vycházkových a cyklistických okruhů.  

Turisticky nejpřitažlivější je asi oblast Milíčovských rybníků, a pak Pitkovická stráň v době 

květu konikleců. V Milíčovském lese je zřízena řada altánků, odpočivadel a několik lesních 

hřišť. Milíčovský vrch slouží v jinak ploché krajině jako zajímavý vyhlídkový bod. 

Oblast je dobře dostupná autobusy městské hromadné dopravy, Milíčov pak od konečné 

stanice  metra "C" Háje. Pro návštěvu okolí Pitkovic lze využít i vlak (nádraží Praha-

Uhříněves).  

Procházky přírodním parkem lze vhodně spojit s návštěvou známého parku či Dendrologické 

zahrady v Průhonicích, které na něj takřka navazují. 

 

Přírodní park Hostivař-Záběhlice  
 

Vyhlášen: 1990  

Rozloha: 423,1 ha 

Městské části/Katastrální území: Praha 10 (k. ú. 

Záběhlice), Praha 11 (k. ú. Háje), Praha 15 (k. ú. 

Hostivař), Praha-Petrovice (k. ú. Petrovice). 

 

Charakter území: 

Osou přírodního parku je tok Botiče mezi vodní nádrží 

Hostivař a Hamerským rybníkem v Záběhlicích. 

Východní část tvoří Hostivařský lesopark s přehradou - jeden z nejvýznamnějších rekreačních 

areálů v Praze. Západní část zahrnuje koridor Botiče z Hostivaře do Záběhlic s areálem 

Toulcova dvora (vlastní Toulcův dvůr leží již mimo přírodní park), starými sady a dvěma 

zámeckými parky. Území je ze všech stran sevřeno výstavbou, ohrožená je zejména část mezi 

Hostivaří a Záběhlicemi. Přírodní park navazuje na přírodní park Botič - Milíčov. 

 

Zvláště chráněná území:  

Přírodní památka Meandry Botiče 
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Turistika: 

Z turistického hlediska ke kratším procházkám vybízí Hostivařský lesopark s řadou altánů, 

odpočívadel, hřišť i malebných zákoutí. 

Východní částí přírodního parku prochází červená turistická značka (z Hostivaře podél vodní 

nádrže Hostivař do Petrovic), zhruba po stejné trase vede též naučná stezka Povodím Botiče. 

Ta však zachází až k Toulcovu dvoru (kde neformálně navazuje na ministezku areálem 

Toulcova dvora) a má též odbočku na „Šance". Průchozí je i západní část údolí mezi Hostivaří 

a Záběhlicemi, avšak není nijak značená. Přirozeným centrem přírodního parku je Hostivař  

s dobrým autobusovým i tramvajovým spojením. Jako východisko však lze zvolit i Záběhlice, 

Petrovice, popřípadě Háje. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučné stezky 

 

Městskou částí prochází jedna naučná stezka.  
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Naučná stezka - Povodím Botiče  

 

Délka stezky je 6,5 km, trasa není fyzicky náročná, je určena pro pěší. Začíná u vchodu  

do Toulcova dvora, ul. Kubatova 1 poblíž zastávky autobusů č. 166, 175 a 177 (zastávka 

Toulcův dvůr). Odtud vede kolem hostivařského kostela k Botiči a podél něj po červené 

turistické značce k vodní nádrži Hostivař a kolem ní až do Petrovic a dál podél Botiče k jeho 

soutoku s Pitkovickým potokem a podél něj k Pitkovické stráni. Stezka končí v Pitkovičkách 

u mostku přes Pitkovický potok, asi 400 m od stanice autobusu MHD  č. 232 (zastávka 

Hříbková).  

Stezka má 13 zastávek, jejichž zaměření je přírodovědné (geologie, paleontologie, botanika, 

zoologie) a historické. Značena je obvyklým bílým čtvercem s diagonálním zeleným pruhem. 

Naučnou stezku s finanční pomocí Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 

vytvořila: 01/4. ZO ČSOP Botič - Rokytka, její internetovou podobu Občanské sdružení 

EVANS. 

Přestože stezka byla r. 2008 kompletně rekonstruována a na celé trase byly osazeny velmi 

pěkné nové tabule, několik jich je již vandaly počmáraných až do nečitelnosti. 

 

Památné stromy 

V městské části Praha-Petrovice se nenacházejí žádné památné stromy.   

Veřejná zeleň, parky 

Městská část Praha-Petrovice má v současnosti na svém území cca 98 600 m² ploch parkového 

trávníku, 9 661 m² ploch lučního trávníku, 12 106 m² keřových skupin, 1 671 m² keřových 

skupin jehličnatých, 2381 m² živých plotů, 661 m² živých plotů jehličnatých, 436 kusů 

solitérních keřů a 156 kusů solitérních keřů jehličnatých. Zelené pásy podél místních 

komunikací v péči TSK hl. m. Prahy jsou na 1,7 ha. Celkem tedy MČ pečuje prostřednictvím 

odborné zahradnické firmy (Loukota Tomáš - Louka, IČO 48077810) o 10,9 ha travnatých 

ploch zeleně. Náklady na tuto péči dosáhly v roce 2010 částky 1,8 mil. Kč. Z toho 29 % tvoří 

náklady na provádění sečí travnatých ploch (průměrně jsou prováděny 4 seče ročně).  

 

Přehled zeleně MČ Praha-Petrovice 

 

Druh zeleně Údaje v m² plochy  

nebo  

ks - stromy 

Cesty a schodiště 72 229 m² 

Trávník parkový 98 683 m² 

Trávník luční 9 661 m² 

Keře listnaté  14 923 m² 

Keře jehličnaté  2 488 m² 

Stromy listnaté  3 533 ks 

Stromy jehličnaté  1 324 ks 

Záhony růží a květin 428 m² 

Hřiště  6 493 m² 

Pískoviště 432 m² 
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Inventarizace ploch zeleně 
 

Druhým zásadním krokem ke zlepšení situace v péči o zeleň je inventarizace ploch veřejné 

zeleně. Městská část zadala vybranému odborníkovi paní Veronice Loukotové, DiS., zakázku 

na zpracování dokumentu pro oblast zeleně pod názvem Komplexní návrh úprav systému 

veřejné zeleně městské části v rozsahu katastru. Zpracování dokumentu bylo součástí projektu 

MA 21 - Nová komunikační platforma pro MČ Praha-Petrovice, který byl podpořen 

z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Dokument zmapoval jednotlivé 

plochy zeleně (celkem 35 ploch). Výsledkem je inventarizace zeleně včetně hodnocení jejího 

zdravotního stavu a návrhu péče o ni. Byly vytipované plochy zeleně, které by bylo dobré 

rekultivovat. Byla pořízena podrobná fotodokumentace a mapové zakreslení řešených ploch 

s návrhy úprav prvků zeleně.  

Na jejím základě bude možno snadněji stanovit priority v péči o zeleň a tedy i mnohem 

efektivněji využívat prostředky určené na péči o zeleň. 

 

Revitalizace parkových ploch 

 

Některé významné parkové plochy by potřebovaly zrevitalizovat. V rámci komplexního 

návrhu úprav veřejné zeleně bylo vytipováno 23 ploch, na kterých byly navrženy úpravy 

prvků zeleně v intravilánu - nové výsadby a úpravy.   

Pro tyto plochy byly zpracovány projekty na jejich revitalizaci zpracovatelem generelu zeleně 

paní Veronikou Loukotovou, DiS.  

 

Většina zeleně v městské části je tvořena sídlištní výsadbou z 80. a 90. let; jde převážně  

o stromy ve věku 15-25 let. Starší vzrostlé stromy rostou hlavně na území starých Petrovic, 

v ulicích Edisonova a Euklidova a u petrovického hřbitova v ulici Novopetrovická.  

 

Zeleň v městské části a její aktuální stav 

 

Stromy 

 

V městské části je vysázeno celkem 1 732 stromů, z toho je 1 076 stromů listnatých  

a 656 stromů jehličnatých, tzn. 73 % je stromů listnatých a 27 % stromů jehličnatých.  

 

Stromořadí 

 

V městské části Praha-Petrovice se nalézají následující významná stromořadí: 

 Ulice Edisonova - 18 stromů 

 Ulice Bellova - 27 stromů 

 Ulice Dopplerova - 17 stromů 

 Sídliště Kurčatovova - 6 stromů 

 Ulice Voltova - 27 stromů 

 Ulice Milánská - 74 stromů 

 Ulice Archimedova - 44 stromů 

 Sídliště Rezlerova - 56 stromů 

 Lokalita Novopetrovická, Rezlerova - 14 stromů  
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Dále jsou vysázeny stromy ve skupinách - ulice Ampérova, Dopplerova, sídliště Rezlerova  

a lokalita Novopetrovická.  

 

Většina stromořadí v městské části je dožívajících a mezernatých. 

U všech stromořadí byl proveden dendrologický průzkum, stanoveny priority a postupně 

budou stromořadí obnovována podle toho, která jsou v nejhorším stavu.  

Obnovitelné zdroje energie (OZE) 

OZE doposud nejsou na budovách v majetku MČ užívány.  

OZE jsou využívány při výstavbě soukromých rodinných domů (fotovoltaické panely, tepelná 

čerpadla, solární panely).  

Odpadové hospodářství 

Plán odpadového hospodářství (POH) je zpracován na úrovni hlavního města Prahy. Stanoví 

konkrétní cíle a opatření k jejich dosažení na úseku nakládání s komunálním odpadem, 

předcházení vzniku odpadů a omezování množství odpadů a jejich nebezpečnosti. Součástí 

POH HMP jsou i pravidla pro nakládání s vybranými druhy odpadů (např. odpadní oleje, 

baterie a akumulátory, odpady z azbestu, autovraky atd.) a podpora přednostního využívání  

a recyklace odpadů.  

Výše jmenované cíle POH HMP se staly základem pro provozování komplexního systému 

nakládání s komunálními odpady na území celé Prahy.  

Komplexní systém svozu, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu vznikajícího na území hlavního města je stanoven obecně závaznou 

vyhláškou hlavního města Prahy o odpadech.  

V současné době se komunální odpad třídí na tyto složky: 

 Papír, lepenka  

 Sklo  

 Plasty 

 Nápojové kartony (tetrapak) 

 Nebezpečné odpady 

 Objemný odpad 

 Směsný odpad 

 Biologicky rozložitelný odpad 

 Elektrozařízení 

 Ostatní využitelné složky (kovy, stavební suť) 

 

Tříděný odpad 

 

Umístění sběrných nádob na tříděný odpad (tzv. sběrných hnízd) musí být v souladu  

s „Provozním řádem komplexního systému nakládání s komunálním odpadem a jeho složkami 

v hlavním městě Praze“. 

Občané městské části Praha-Petrovice se aktivně zapojují do třídění odpadů, zejména 

využíváním nádob na tříděný odpad, které poskytuje HMP občanům s trvalým pobytem 

v Praze zdarma. Do konce roku 2010 bylo rozmístěno po území Petrovic 28 stanovišť  

na tříděný odpad. Na každém z nich jsou k dispozici: 1 100 l kontejner na plasty, 1 100 l 

kontejner na papír, 240 l nádoba na nápojové kartony a nádoba Atomium na oddělený sběr 
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čirého a barevného skla o objemu 3 350 l. Nádoby jsou vyváženy 2x týdně. Kapacita stanovišť 

je dostatečná a s jejich rozšiřováním v dalších letech se nepočítá. Bude však navýšena 

frekvence svozu v určených lokalitách. 

 

Nebezpečný odpad 

 

Občané mohou nebezpečné odpady odevzdávat v místě svého bydliště při mobilním sběru, 

který je v městské části organizován 4x ročně po dvou trasách. Nepoužité léky a teploměry 

mohou občané odevzdávat v lékárnách. Doplňkový sběr použitých baterií a akumulátorů 

probíhá v základní škole v budovách Edisonova a Dopplerova, v budově  ÚMČ (Edisonova 

429), poliklinice (Ohmova 271) a v objektu bývalého úřadu (Morseova 251).  

 

Objemný odpad 

 

Objemným odpadem se rozumí komunální odpad, který se pro své rozměry nevejde  

do popelnice či kontejneru na směsný odpad (např. nábytek, podlahové krytiny, odpad  

ze zeleně a v omezeném množství i stavební suť). Tento odpad mohou občané odkládat  

do velkoobjemových kontejnerů přistavovaných na vytipovaná stanoviště přímo v městské 

části.  

Množství velkoobjemových kontejnerů přiděluje MHMP městským částem podle počtu 

obyvatel a dle rozpočtu HMP na přidělování velkoobjemových kontejnerů. Městské části 

Praha-Petrovice byly pro rok 2011 přiděleny 33 ks velkoobjemových kontejnerů.  

 

Bioodpad 
 

Petrovice mají vysoký podíl zástavby rodinnými domky, a odpad ze zeleně byl proto velkým 

problémem. V současné době mohou občané k odkládání bioodpadu využít kompostárnu 

provozovanou HMP v městské části Praha 10-Malešice v Dřevčické ulici.  

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad přiděluje rovněž MHMP. Kvóta pro MČ Praha- 

-Petrovice je na rok 2011 celkem 11 ks. 

Od začátku dubna do konce listopadu si mohou také občané objednat odvoz bioodpadu přímo 

od své nemovitosti. V rámci této placené služby zajišťované společností Pražské služby, a. s. 

je občanům poskytnuta speciální nádoba, ve které bioodpad nezahnívá a nešíří se z ní zápach. 

 

Elektroodpad 

 

Elektrozařízení jako jsou chladící zařízení, výpočetní technika, elektronika či domácí 

spotřebiče lze v rámci zpětného odběru odkládat na místa určená prodejcem. Pro drobná 

elektrozařízení je určen kontejner společnosti REMA (systém ekologického nakládání 

s elektroodpadem), umístěný v budově Úřadu městské části a polikliniky Ohmova. 

  

 

Sběrný dvůr 

 

Občané s trvalým pobytem v Praze mohou odkládat bezplatně objemný odpad včetně 

elektrošrotu a nebezpečných odpadů ve sběrných dvorech hl. m. Prahy. Pro občany Petrovic  

je nejdostupnější sběrný dvůr Bečovská 939, Praha-Uhříněves, který byl otevřen koncem roku 

2008 nebo Sběrný dvůr areál AVE CZ na adrese Praha 15-Hostivař, ul. Pražská 38/1321.  
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Směsný odpad 

 

Směsný odpad, tj. odpad, který zůstane po vytřídění využitelných složek komunálního odpadu, 

je na území městské části Praha-Petrovice svážen společností Pražské služby, a. s. 3x týdně.  

 

Nepovolené skládky  

 

Přes výše uvedené možnosti obyvatel městské části Praha-Petrovice odkládat všechny složky 

komunálního odpadu v přijatelné donáškové vzdálenosti, stále přetrvává problém zakládání 

nepovolených skládek. Jde zejména o stavební odpady, pneumatiky a autodíly, nábytek, 

odpady ze sklepů. 

Skládky jsou zakládány zejména na okrajích městské části na méně frekventovaných místech, 

na vjezdech na pole a v okolí petrovického zámku. Přesto, že jsou tyto lokality pravidelně 

monitorovány a odložený odpad je průběžně odklízen, objevují se zde stále znova. Na místech, 

kde to bylo možné, byly instalovány závory či jiné zábrany proti vjezdu. 

Ekologické zátěže  

 

Na území městské části Praha-Petrovice se nenacházejí lokality, které by byly vyhodnoceny 

jako potencionální nebezpečí pro životní prostředí.  

Radonové riziko 

 

Úroveň radonového rizika je v městské části na úrovni nízkého a středního radonového 

indexu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta)  

Městská část Praha-Petrovice je zapojena do projektu „Zelená obec“. V rámci tohoto projektu 

poskytuje svým občanům možnost odložit vysloužilé elektrospotřebiče do sběrného boxu. 

Nositelem projektu je společnost REMA, systém ekologického nakládání s elektroodpadem.  

 

Environmentální vzdělávání je poskytováno pouze v rámci základních vzdělávacích institucí. 
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MČ je zapojena do aktivit Místní agendy 21 (kategorie Z, s cílem dosáhnout v roce 2011 

kategorie D). 

MČ informuje občany o aktuálním dění v oblasti životního prostředí prostřednictvím místního 

periodika Petrovický zpravodaj a prostřednictvím webových stránek městské části.  

 

Ochranná pásma 

 

Na území městské části Praha-Petrovice se nenachází územní systém Natury 2000 ani se zde 

nevyskytují žádná ochranná pásma. Pouze na lokální úrovni se nacházejí ochranná pásma 

VKP (významných krajinných prvků). Nevyskytují se zde žádné chráněné krajinné oblasti 

(CHKO) ani chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Jsou zde ochranná pásma 

vodních zdrojů, a to Botiče, potoka Dobrá Voda a Milíčovského potoka. Ochranné pásmo 

vodních zdrojů II. stupně je v okolí vodní nádrže Hostivař.  

 

 

Limity využití území MČ z hlediska kvality životního prostředí 
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Legenda 

 

 
 

 

Životní prostředí - závěry analýzy 

 

 

 Výrazné zlepšení životního prostředí a městské zeleně v posledních letech 

(infrastruktura, péče o zeleň) 

 Negativní dopady automobilové dopravy na prostředí městské části 

 Zatížení životního prostředí hlukem a emisemi 

 Dostatečně rozsáhlá a kvalitní technická infrastruktura 

 Nedostatečně široké uplatnění OZE  

 Dobrá úroveň třídění odpadů, výrazně posílena vznikem sběrného dvora 

 Městská část zapojena do činnosti Místní Agendy 21  

 Neexistence starých ekologických zátěží 

 Průměrná aktivita MČ v oblasti EVVO 

  

 

 

3.12 Veřejná správa - Úřad městské části Praha-Petrovice 
 

 

Městská  část Praha-Petrovice je jednou z 57 městských částí hlavního města. Díky rozsahu 

přenesené působnosti patří mezi tzv. malé městské části hlavního města. 
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V rámci tohoto uspořádání je městská část územně samosprávným celkem s vlastním 

rozpočtem. 

 

Činnost samosprávy a státní správy (přenesené působnosti) v městských částech hlavního 

města se řídí zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a je dále upravena vyhláškou 

hlavního města Prahy č. 55/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Statutem hl. m. Prahy. 

 

MČ Praha-Petrovice je součástí správního obvodu MČ Praha 15, který na jejím území 

vykonává přenesenou působnost v dalších oblastech stanovených Statutem hlavního města 

Prahy. 

 

Úřad městské části Praha-Petrovice je jedním z úřadů zařazených do systému výkonu 

samostatné působnosti a výkonu přenesené působnosti v hlavním městě Praze. Postavení, 

organizační strukturu a činnost upravuje zákon o hlavním městě Praze, Statut hlavního města 

Prahy, usnesení orgánů městské části, vnitřní předpisy a další právní předpisy.  

 

 

Schéma organizační struktury Úřadu městské části
9
  

 

STAROSTKA 

JUDr. Olga Hromasová  

 

tel. 274 860 731 - ústředna  

e-mail: hromasova@prahapetrovice.cz  

gesce: územní rozvoj, územní plánování, dopravní vztahy, správa majetku, zastupování  

a reprezentování MČ navenek 

1. ZÁSTUPCE STAROSTKY 

doc. PhDr. Otto Semecký, CSc. 

 

tel. 274 860 731 - ústředna 

e-mail: semecky@prahapetrovice.cz  

gesce: oblast sociální, školská a kulturní, 

kronika MČ 

2. ZÁSTUPCE STAROSTKY 

Ing. František Kříž 

 

tel. 274 860 731 - ústředna 

e-mail: info@prahapetrovice.cz  

gesce: informační technologie, Petrovický 

zpravodaj, webové stránky MČ 

Odbor 

občansko-

správní 

Odbor 

finanční 

Odbor správy 

majetku a 

výstavby 

Podatelna a 

sekretariát 

Místní knihovna Informační  

centrum MČ 

 

Organizační struktura úřadu je standardní a nijak významně se neliší od struktury úřadů 

malých městských částí hlavního města.  

 

                                                 
9
 Zdroj:  www.prahapetrovice.cz 

mailto:hromasova@prahapetrovice.cz
mailto:semecky@prahapetrovice.cz
mailto:info@prahapetrovice.cz
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Vedení Úřadu městské části zajišťuje starostka MČ. Vazbu na orgány samosprávy přímo 

zajišťuje starostka a uvolněný zástupce starostky. 

 

V současné době má Úřad městské části 15 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr  

a 2 zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti.  

 

Úřad sídlí v nově postavené polyfunkční budově na adrese Edisonova 429, Praha 10-

Petrovice,109 00. Výstavba celého objektu probíhala v letech 2006-2009 a stála 250 mil. Kč. 

Financována byla z vlastních prostředků MČ, z investičních dotací MHMP a z prodeje nových 

bytových jednotek, které zde vznikly.  

Orgány městské části 

 Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice (19 členů) 

 Rada městské části Praha-Petrovice (5 členů) 

 Starostka městské části Praha-Petrovice  

 Úřad městské části Praha-Petrovice 

 Výbory Zastupitelstva městské části Praha-Petrovice 

 Finanční výbor 

 Kontrolní výbor ZMČ 

 Komise Rady městské části Praha-Petrovice 

 Komise výchovy a vzdělávání RMČ 

 Komise životního prostředí a povodňová RMČ 

 Komise územního rozvoje, výstavby a dopravy RMČ 

 Komise bytová a sociální RMČ 

 Komise protidrogová, zdravotní a bezpečnostní RMČ 

 Komise kulturní 

 Zvláštní orgány městské části Praha-Petrovice (přestupková komise) 

 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice 
 

Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice rozhoduje ve věcech patřících do samostatné 

působnosti MČ. V otázkách přenesené působnosti rozhoduje, pouze stanoví-li tak zákon. 

Zasedání Zastupitelstva se svolávají písemně, se sdělením navrhovaného programu, a to dle 

potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Jednání jsou veřejná.  

 

Poradní orgány 

 

Poradním orgánem zastupitelstva MČ jsou výbory:  

 Kontrolní výbor  

 Finanční výbor  

 

 

Rada MČ Praha-Petrovice 
 

Rada městské části Praha-Petrovice je výkonným orgánem městské části v oblasti samostatné 

působnosti. Je ze své činnosti odpovědná Zastupitelstvu městské části Praha-Petrovice. 
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Rozhoduje v záležitostech patřících do samostatné působnosti městské části, (pokud nejsou  

ze zákona nebo z rozhodnutí ZMČ vyhrazeny Zastupitelstvu městské části Praha-Petrovice). 

V oblasti přenesené působnosti rozhoduje Rada městské části Praha-Petrovice, pouze stanoví-

li tak zvláštní zákon. Jednání RMČ se konají se zpravidla každých 14 dní a jsou neveřejná. 

Nejdůležitější usnesení jsou zveřejňována na webových stránkách městské části a publikována 

v Petrovickém zpravodaji. 

  

Rada městské části zřídila jako své poradní a iniciativní orgány pro jednotlivé úseky  

své činnosti komise: 

 

 Komise výchovy a vzdělávání 

 Komise životního prostředí a povodňová 

 Komise územního rozvoje, výstavby a dopravy 

 Komise bytová a sociální 

 Komise protidrogová, zdravotní a bezpečnostní 

 Komise kulturní 

 

Správní členění hl. m. Prahy na správní obvody a městské části 

 
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha 

 

 

Poloha městské části Praha-Petrovice v rámci HMP 
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Městskou část Praha-Petrovice tvoří jedno katastrální území Petrovice. 

 

Městská část Praha-Petrovice jako taková vznikla dne 24. listopadu 1990 zákonem ČNR  

č. 418/1990 Sb. o hl. m. Praze, který byl později nahrazen v současnosti platným Zákonem  

č. 131/200 Sb., o hl. m. Praze.  

 

Petrovice sousedí s MČ Praha 15, MČ Praha 22, MČ Praha 11 a MČ Praha-Křeslice. 

 

Úřad městské části Praha-Petrovice 
 

Základní údaje 

 
Adresa Edisonova 429, Praha 10-Petrovice,109 00 

Telefon + 420 274 860 731- ústředna 

GSM + 420 602 284 797 

Fax + 420 271 960 713 

Web  www.prahapetrovice.cz 

E-mail  info@prahapetrovice.cz 

Bankovní účet  19-2000717369/0800 

IČO 00231363 

DIČ CZ00231363 

ID datové schránky WMMBTKE 

Katastrální výměra 1,79 km² 

Poloha: zeměpisná šířka/ zeměpisná délka 50°2'12 N/ 14°33'44 E 

Počet obyvatel k 30. 6. 2011 6 288 obyvatel 

 

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha-Petrovice 

 

Úřední hodiny-ÚMČ Praha-Petrovice  

Pondělí 8.00-11.30 12.30-18.00 

Středa 8.00-11.30 12.30-18.00 
 

Úřední hodiny-Evidence obyvatel  

Pondělí 8.00-11.30 12.30-18.00 

Středa 8.00-11.30 12.30-18.00 

 

 

Úřední hodiny-Ověřování listin a podpisů  

Pondělí 8.00-11.30 12.30-18.00 

Úterý 8.00-11.30 12.30-15.30 

Středa 8.00-11.30 12.30-18.00 

Čtvrtek 8.00-11.30 12.30-15.30 

Pátek 8.00-11.30 --- 

 

 

 

Postavení a působnost upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších 

předpisů. Působnost a činnost dále upravují obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, 

kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, další právní předpisy a vyhlášky.  

Na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění 

pozdějších předpisů vydává ÚMČ v rámci projektu Czech POINT klientům ověřené výstupy  

z registrů, nejčastěji výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského 

rejstříku, rejstříku trestů, insolvenčního rejstříku a centrálního registru řidičů. Od listopadu 

2009 jsou na pracovišti přijímány žádosti o zřízení datových schránek fyzických  

a právnických osob, prováděny konverze dokumentů z listinné do elektronické formy  

a naopak.  

http://www.prahapetrovice.cz/
mailto:info@prahapetrovice.cz
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Významná ocenění 

Ocenění za webové stránky 

 Rok 2006 - Nejlepší webové stránky obce - 2. místo - Krajské kolo hlavního města 

Prahy 

 Rok 2008 - Nejlepší webové stránky obce - 1. místo - Krajské kolo hlavního města 

Prahy 

 Rok 2009 - Nejlepší webové stránky obce - 1. místo - Krajské kolo hlavního města 

Prahy 

Významné rozvojové dokumenty MČ-Praha-Petrovice  

 Povodňový plán má městská část zpracovaný podle zákona č. 254/2001 Sb., vodního 

zákona. Jde o funkční povodňový plán na ochranu obyvatelstva před povodněmi.  

 Územní plán - v současné době se tvoří nový územní plán sídelního útvaru hlavního 

města Prahy, který je ve fázi vyhodnocení připomínek a námitek k připravenému 

konceptu ÚP.  

MČ podala své připomínky a aktivně se podílí na jejich zapracování do návrhu 

územního plánu. 

 Urbanistická studie Petrovice, která detailně rozpracovává územní rozvoj katastrálního 

území Praha-Petrovice až do podoby jednotlivých objektů. 

 Komplexní návrh úprav systému veřejné zeleně městské části v rozsahu katastru. 

Projektová připravenost 

Nové projektové záměry má městská část zpracovány v různém stupni projektové 

připravenosti. Jde o tyto projekty: 

 Zlepšení stavu komunikací - projekt na rekonstrukci komunikací v katastrálním území 

Petrovice. Jde o oblast starých Petrovic.  

 Protihluková opatření na ulici Novopetrovické 

 Rekonstrukce běžecké dráhy Základní školy Praha-Petrovice, budova Dopplerova 

 Vybudování domu pro seniory v objektu bývalých jeslí v Jakobiho ulici  

 Zlepšení dopravy v klidu 

 Rekonstrukce vnitřních rozvodů a sítí v objektu polikliniky Ohmova 

 

V současné době je prováděna studie tepelně technických vlastností budov Základní školy 

Praha-Petrovice, aby se zjistilo, zda je vhodné připravit pro objekt projektovou žádost  

o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí (tj. zpracovat energetický audit, 

projektovou dokumentaci a následně vlastní žádost o podporu).  

Úvěrové zatížení městské části 

 

Městská část Praha-Petrovice nemá žádné úvěrové zatížení.  

Příspěvkové organizace městské části: 
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 Základní škola Praha-Petrovice 

 Mateřská škola Jakobiho 329, Praha 10 

 

Péče o veřejné plochy a zeleň 

 

Úklid veřejných ploch 

 

Městská část zajišťuje úklidy na území o rozloze 17,33 ha. V tom je zahrnuto 85 odpadkových 

košů. Území se uklízí 1x týdně. V rámci úklidu zón se provádí ruční sběry komunálních 

odpadů a úklidy drobných nepovolených skládek vč. jejich likvidace za pomoci externí firmy. 

Strojní čištění místních komunikací a chodníků je zajišťováno dodavatelskou firmou. 

Úklid komunikací I. třídy zajišťuje jejich správce, tj. TSK Praha. 

 

Zimní údržba  

 

MČ zajišťuje zimní údržbu na místních motoristických i nemotoristických komunikacích  

ve vlastnictví městské části. Odklízení sněhu je na základě smluvního vztahu zajišťováno 

externí firmou. Ta provádí nejen strojní čištění, ale i ruční odklízení sněhu z míst, kde nelze 

stroj použít (venkovní schodiště, mostky a lávky atd.).  

Zimní údržbu komunikací I. třídy zajišťuje TSK Praha. 

 

Péče o veřejnou zeleň 

 

Péče o veřejnou zeleň je zajišťována smluvně externí společností na základě konkrétně 

zadaných úkolů v závislosti na klimatických a vegetačních podmínkách.  

 

Údržba veřejných dětských a sportovních hřišť 

 

Průběžná kontrola dětských hřišť a sportovišť provozovaných městskou částí je prováděna 

dvěma správci, kteří jsou zaměstnanci městské části. Pravidelné odborné revize herních prvků 

na hřištích jsou prováděny oprávněnými subjekty a na základě zjištěných závad jsou zadávány 

požadavky na opravy. Městská část každoročně vlastními prostředky zajišťuje doplnění nebo 

výměnu písku v pískovištích. 

Zajištění komunikace mezi Úřadem městské části a obyvateli 

Většina obyvatel (33 %) získává informace z periodika Petrovický zpravodaj, který vydává 

městská část Praha-Petrovice od roku 1990. Zpravodaj vychází 5-6x do roka v nákladu 2 700 

kusů a je distribuován do schránek občanů a subjektů působících v městské části. Přináší 

občanům informace z Úřadu MČ, jednotlivých odborů, z kultury, z činnosti spolků  

a organizací, z petrovických škol a z historie. Časopis nabízí také možnost inzerce.   

 

Dalším důležitým zdrojem informací jsou webové stránky MČ www.prahapetrovice.cz 

(využívá je 26 % respondentů ankety); nejméně jsou jako zdroj informací využívána veřejná 

projednávání (5 % obyvatel). 

 

Na webových stránkách MČ je možné se seznámit s novými i staršími čísly Petrovického 

zpravodaje. 
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Pro informovanost občanů byla v MČ vytvořena síť vývěsních skříněk, ve kterých MČ 

zveřejňuje důležité informace. Kromě úřední desky je občanům k dispozici 14 vývěsních 

skříněk rozmístěných po celé MČ.  

 

Dosud není vytvořena databáze e-mailových kontaktů, na které by MČ zasílala zájemcům 

aktuální informace o dění v Praze-Petrovicích. Novinky jsou zasílány zájemcům na základě 

provedené registrace e-mailové adresy na webové stránce MČ. Nově bude zavedeno posílání 

SMS zpráv o aktuálním dění v městské části pro občany, kteří budou chtít tuto službu využít.  

Průzkum ukázal, že by o tuto službu byl ze strany občanů zájem (tuto službu by uvítalo 11 % 

obyvatel). 

 

Místní Agenda 21  

 

Městská část je zapojena do aktivit Místní agendy 21. Do databáze MA 21 byla registrována 

dne 28. 6. 2010.  

 

Vedení MČ přijalo principy MA 21 a zapojilo se do tohoto hnutí zatím na pozici začátečníků.  

Do 4. výzvy Revolvingového fondu MŽP připravilo úspěšný projekt, jehož realizace proběhla 

v roce 2011. V rámci projektu se veřejnost zapojila do přípravy studie regenerace zeleně, 

strategického plánu a za účasti žáků zdejší základní školy byla vybudována nová zahradní 

učebna. Městská část získala také podporu pro několik otevřených setkání s veřejností. 

Veškeré akce se již uskutečnily a byly veřejností, ať již dětskou nebo dospělou, přijaty s velmi 

dobrým ohlasem. 

Dalším úspěšným projektem byla podpora farmářských trhů, na kterou městská část opět 

získala podporu z Revolvingového fondu MŽP. Farmářské trhy se dosud v Petrovicích 

nepořádaly. Předkládaný projekt má za cíl zajistit základní vybavenost pro pořádání trhů, 

koordinaci celého procesu a zahájení jejich pravidelného pořádání. 

 

 

Veřejná správa - závěry analýzy 

 

 

 

 

 

 MČ patří mezi tzv. malé městské části hlavního města Prahy 

 Stabilní organizační struktura Úřadu městské části 

 Kvalitní zázemí pro výkon všech činností - nová budova ÚMČ 

 MČ je zařazena do systému výkonu samostatné působnosti a výkonu přenesené 

působnosti v hlavním městě Praze 

 Organizace městské části zajišťuje základní funkce městské části a pokrývá potřeby 

občanů 

 Občané jsou dobře informováni o dění v MČ 

 Míra zadluženosti městské části je nulová 

 Příjmy a výdaje MČ jsou vyrovnané 

 MČ má zkušenosti s čerpáním grantů, investičních dotací a prostředků  

ze strukturálních fondů EU a má připravené projektové dokumentace pro další 

záměry  
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3.13 Průzkum názorů obyvatel 
 

 

V rámci prací na analytické části strategického plánu byl ve 2. čtvrtletí roku 2011 realizován 

průzkum názorů občanů v městské části Praha-Petrovice, a to formou ankety. 

 

Názory široké veřejnosti, reprezentované jejím náhodně vybraným vzorkem, jsou informačním 

zdrojem pro posouzení skutečné situace v městské části a ukazují, v jakém prostředí obyvatelé 

chtějí žít. Průzkum tak nabízí určitou zpětnou vazbu pro korekci (případně potvrzení) 

dosavadních i předpokládaných budoucích rozhodnutí o dalším rozvoji území.    

Charakteristika, metodologie a cíle průzkumu 

V zájmu získání reprezentativních výsledků při minimalizaci nákladů byla zvolena 

dotazníková forma průzkumu (anketa), realizovaná na principu dobrovolnosti a naprosté 

anonymity.  

Způsob oslovení respondentů: otištění v Petrovickém zpravodaji, který je distribuován  

do všech domácností městské části, a umístění anketního listu na webových stránkách městské 

části.  

 

Jako rozhodující cíle průzkumu lze stanovit: 

 zjištění rozhodujících předností i překážek (silných a slabých stránek ovlivňujících 

spokojenost s životem v území) 

 získání názorů obyvatel na fungování správy městské části  

Popis dotazníku 

 Úvodní část zkoumá názory občanů na jednotlivé oblasti funkčnosti městské části: 

o dostupnost služeb pro občany 

o školství 

o volný čas, kultura, sport a spolkový život 

o sociální služby  

o životní prostředí 

o silniční doprava 

o pěší a cyklisté 

o bezpečnost 

o podnikání  

o úklid a opady 

o celkový dojem ze života v MČ Praha-Petrovice  

 

 Další část zkoumá informovanost občanů o dění v městské části. 

 

 Závěrečná část je identifikační, t.j. definuje respondenty podle: 

o pohlaví 

o dosaženého vzdělání 

o sociálního postavení 

o věku 

Anketní list je přílohou č. 1 Strategického plánu rozvoje MČ Praha-Petrovice. 

Vyhodnocení ankety je přílohou č. 2 Strategického plánu rozvoje MČ Praha-Petrovice. 
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Vyhodnocení výsledků průzkumu 

 
 

 Celková převaha spokojenosti, „bezkonfliktní“ hodnocení 

 Spokojenost s veřejnou dopravou a technickými sítěmi  

 Dvě hlavní problémové oblasti:  

 1. Údržba ulic a chodníků 

 2. Automobilová doprava, její příliš velká intenzita a málo parkovacích míst 

 Další problémové oblasti: 

 Slabá úroveň zapojení obyvatel a občanských sdružení do dění v městské části 

 

 

 

 

3.14 Seznam použitých zdrojů 
 

Rozsáhlejší studie 

Urbanistická studie městské části Praha-Petrovice 

Komplexní návrh úprav systému veřejné zeleně městské části v rozsahu katastru 

 

Statistické zdroje 

 

1. Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Praha, ČSÚ, 2003. 

2. Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Praha, ČSÚ, 2003. 

 

Internetové zdroje 

(řazeno abecedně) 

1. http://map.env.cz/website/mzp/ - mapový server Ministerstva životního prostředí ČR 

2. http://portal.mpsv.cz/sz/stat - statistiky zaměstnanosti a nezaměstnanosti za obce ČR 

3. www.chmi.cz - stránky Českého hydrometeorologického ústavu 

4. www.dpp.cz - stránky Dopravního podniku hl. m. Prahy 

5. www.isu.cz/uir - Územně identifikační registr ČR 

6. www.mkcr.cz/ces - Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR 

7. www.monumnet.npu.cz - registr kulturních památek Národního památkového ústavu ČR 

8. www.portal.gov.cz - Portál veřejné správy ČR 

9. www.povodi.cz - Informační portál povodí v Česku 

10. www.ropid.cz - stránky ROPID (Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy) 

11. www3.mkcr.cz/knihovny - Adresář evidovaných knihoven Ministerstva kultury ČR 

12. www.wikipedie.cz 

Další zdroje informací 

Články z místního periodika Petrovický zpravodaj 

http://map.env.cz/website/mzp/
http://portal.mpsv.cz/sz/stat
http://www.chmi.cz/
http://www.dpp.cz/
http://www.isu.cz/uir
http://www.mkcr.cz/ces
http://www.monumnet.npu.cz/
http://www.portal.gov.cz/
http://www.povodi.cz/
http://www.ropid.cz/
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Informace z Úřadu Městské části Praha-Petrovice - jednotlivé odbory a pracovníci 

Informace z České geologické služby - Geofond 

 

 

3.15 SWOT analýza 

 
Analýza SWOT je jednoduchou metodou umožňující utřídit klíčové poznatky a závěry 

z analytického profilu. Analýza SWOT definuje čtyři skupiny položek: silné stránky  

(z angličtiny strengths = S), slabé stránky (z angličtiny weaknesses = W), příležitosti  

(z angličtiny opportunities = O) a hrozby (z angličtiny threats = T). 

 

Klasifikace položek analýzy SWOT 

 

 
Kladné aspekty 

rozvoje 

Záporné aspekty 

rozvoje 

Aspekty vycházející převážně ze současného 

stavu a zevnitř území, dobře ovlivnitelné 

městem 
S W 

Aspekty vycházející převážně z budoucího 

stavu a z vnějších okolností, špatně 

ovlivnitelné městem 
O T 

 

Analýza SWOT je klíčovým závěrem analytické části strategického plánu. Z tohoto důvodu 

byly jednotlivé položky SWOT analýzy v první fázi definovány expertním návrhem 

zpracovatele a posléze upraveny členy Řídicí skupiny, aby její výsledná podoba byla 

průsečíkem názorů zpracovatelského týmu i zástupců města. Úpravami analýzy SWOT  

ze strany Řídicí skupiny byly ve srovnání s původním návrhem zpracovatele vypuštěny nebo 

nově zahrnuty některé položky, u dalších byly provedeny drobné formulační úpravy. 

Celková struktura analýzy SWOT městské části Praha-Petrovice vyznívá vcelku optimisticky.  

Návrhy formulací byly projednány na společném jednání Řídícího výboru, vedení městské 

části a zpracovatele strategického plánu rozvoje městské části, tzn. zástupců všech skupin, 

které se podílejí na tvorbě Strategického plánu rozvoje městské části Praha-Petrovice.  

 

 
 

SWOT analýza městské části Praha-Petrovice 

 

 

Silné stránky 

 Dobrá geografická poloha vůči centru hlavního města 

 Snadno dosažitelná krátkodobá rekreace - zajímavé rekreační zóny, parky, sportoviště 

 Velký rozsah zelených a vodních ploch (vodní nádrž Hostivař, Milíčovské rybníky 

apod.) 

 Exponovaná poloha vůči dopravním osám 

 Zájem obyvatel bydlet v Praze-Petrovicích 

 Neustálé a výrazné zlepšování kvality života obyvatel v posledních letech  

 Připravovaná aktualizace územního plánu HMP 

 Probíhá postupná revitalizace veřejných prostranství v majetku MČ 

 Rozšiřující se nabídka tradičních i jednorázových kulturních a společenských akcí  
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 Vyhovující zázemí pro pořádání společenských a kulturních akcí 

 Podpora neziskových organizací ze strany MČ  

 Dobrá spolupráce veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru  

 Kvalitní síť městské hromadné dopravy 

 Dostatečná kapacita infrastruktury pro elektrickou energii, vodu, kanalizaci  

 Existence rozvojových lokalit 

 Dobrý stav řady místních komunikací 

 Dobrá dostupnost městské části po radiální síti 

 V městské části nejsou závažné ekologické zátěže  

 Petrovický zpravodaj - periodikum MČ Praha-Petrovice, zdarma distribuované  

do všech domácností 

 Zájem vedení MČ podpořit komunitní způsob rozhodování o dalším vývoji MČ  

s maximálním zapojením místních obyvatel 

 Zavedený a fungující systém sběru a svozu komunálních odpadů  

 Dostatečně rozsáhlá sociální infrastruktura - odpovídající poptávce občanů 

 Dobrá spolupráce městské části se školskými zařízeními a provozovateli sociálních 

služeb 

 Standardní portfolio obchodních služeb 

 Dostatečná kapacita školských zařízení a jejich standardní vybavenost 

 Velmi dobrá úroveň sociální péče, zdravotní péče  

 Realizace opatření ke zvýšení bezpečnosti obyvatel 

 Nízká úroveň kriminality a vandalismu v MČ 

 Projektová připravenost dalších záměrů pro rozvoj MČ 

 Nulová míra zadluženosti městské části  

 Dostatečné napojení na síť stezek pro pěší a cyklisty 

 Získání prostředků ze strukturálních fondů EU na optimalizaci procesů a činností úřadu 

MČ 

 

Slabé stránky 

 Velká dopravní zátěž území - Novopetrovická ulice - negativní dopady provozu  

na nadřazených komunikacích 

 Soukromé vlastnictví a nevyřešené vlastnické vztahy u pozemků a budov strategických 

pro další rozvoj městské části  

 Nedořešený silniční obchvat  

 Průjezd tranzitní dopravy nevyhovující trasou 

 Vysoké zatížení prostředí městské části emisemi a hlukem z dopravy 

 Neexistence významných památek a atraktivit z hlediska cestovního ruchu  

 

Příležitosti 

 Kompletní dokončení územního plánu 

 Revitalizace budov škol, zlepšení tepelně technických vlastností objektů 

 Rozšíření napojení na síť stezek pro pěší a cyklisty 

 Efektivnější využití informačních elektronických systémů 

 Vypracování dalších projektových dokumentací pro záměry, které je možné podpořit 

z fondů EU, angažovanost MČ při čerpání finančních podpor z různých dotačních 

titulů 
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 Vyřešení snížení hlukové zátěže na Novopetrovické ulici a souvisejících dopravních 

komunikací 

 Dořešení dopravy v klidu  

 Snížení emisí a hluku z dopravy dobudováním dopravního systému 

 Podpora mladé generace komunikující s městskou částí, rozvoj zdravého patriotismu 

 Naplňování koncepcí a programů rozvoje městské části a aktivní využívání 

rozpočtových výhledů pro rozhodování městské části 

 Trvalé aktivní zapojení městské části do programů zvyšování kvality řízení a rozvoje 

(program Místní Agenda 21, systémy kvality) 

 Vzájemné předávání zkušeností s ostatními městskými částmi, městy a obcemi, 

využívání příkladů dobré praxe, nalezení vhodných partnerských měst 

 Rozvoj partnerství soukromého, neziskového a veřejného sektoru, užší spolupráce MČ 

s podnikateli  

 Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí regionálního významu 

 Rozvoj neziskových organizací a stimulace k dobrovolné práci v sociální, kulturní  

a charitativní oblasti 

 Rozvoj EVVO jako nástroje pro řešení některých problémů v oblasti životního 

prostředí 

 Posílení možností městské části ovlivnit vlastní příjmy v rámci uvažovaných změn 

zákona o rozpočtovém určení daní 

 Rozšíření možností volnočasového vyžití vybudováním nových zařízení  

 

Hrozby 

 Trvalý nárůst automobilové dopravy 

 Odkládání staveb zásadních pro rozvoj městské části  

 Zhoršování životního prostředí v souvislosti s rozvojem dopravy a průmyslové výroby 

 Pasivita občanů při účasti na správě městské části  

 Růst podílu sociálně problémových skupin a jejich nedostatečná integrace  

do společnosti 

 Zhoršování bezpečnostní situace  

 Zhoršování technického stavu zařízení pro kulturu, školství, sport a volný čas 

 Vznik havarijních stavů sítí technické infrastruktury 

 Přechod cestujících hromadné dopravy na individuální automobilovou dopravu 

 Neřešená doprava v klidu 

 Produkce komunálních odpadů bez současného růstu vytříděných složek odpadů
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4. NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

 

 

4.1 Definice rozvojové vize  

 

 
Předěl mezi analytickou částí a částí návrhovou je formulace rozvojové vize. Na základě 

podrobné analýzy jsou určeny zásadní rozvojové směry městské části. Vize formuluje  

a předurčuje stav, kterého by mělo být v budoucnu dosaženo. Aby se vize co nejvíce setkala 

se skutečností, je nutné dopracovat podrobně návrhovou část strategického plánu rozvoje 

městské části, tzn. určit strategické cíle, opatření a projekty, které určí možnosti a prostředky 

k naplnění a dosažení vize. 

Strategický plán městské části Praha-Petrovice je střednědobý rozvojový dokument  

pro období 2011-2020. Vize je stanovena až do roku 2020. Na tuto dobu jsou definovány  

a navrženy strategické cíle a opatření strategického plánu.  

Rozvojová vize městské části byla definována v jedné větě, ale pro ujasnění a s ohledem  

na udržitelný rozvoj městské části Praha-Petrovice byla vize rozpracována do jednotlivých 

klíčových oblastí, které jsou pro rozvoj městské části stanoveny jako zásadní.  

 

 

Rozvojová vize městské části Praha-Petrovice 
 

Městská část Praha-Petrovice je v roce 2020 významnou, plnohodnotnou a rozvíjející  

se součástí hlavního města se všemi potřebnými funkcemi, dobré místo pro život a práci. 

Vytváří podmínky pro stabilizaci populace a odpovědný rozvoj ve všech oblastech 

přirozených potřeb jejích obyvatel. Městská část rozvíjí tradici spojení okrajové části 

s hlavním městem v oblasti dopravy, bydlení, pracovních příležitostí, vzdělávání, 

kvalitního trávení volného času s důrazem na trvalé úsilí o zlepšení stavu životních 

podmínek všemi dostupnými prostředky. Je městskou částí s jasným postavením  

a důležitou pozicí v rámci hlavního města Prahy.  

 

4.2 Klíčové oblasti 

4.2.1 Stanovení klíčových oblastí 

Od počátku vzniku strategického plánu se Řídící výbor zabýval definováním a určením  

tzv. klíčových oblastí. Na základě zpracování analytické části plánu a výsledků veřejné ankety 

byly původní návrhy potvrzeny a konečná definice klíčových oblastí byla schválena  

na pracovním jednání Řídícího výboru pro přípravu strategického plánu. 

Klíčových oblastí bylo navrženo 7, protože se ukázalo jako nutné a potřebné, aby některé 

oblasti byly zpracovány samostatně, i když se prolínají s dalšími oblastmi (např. životní 

prostředí, doprava, bezpečnost apod.). 
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Seznam klíčových oblastí 

Klíčová oblast č. 1 - Územní rozvoj, bydlení, infrastruktura (bez dopravy) 

Klíčová oblast č. 2 - Školství, vzdělávání a výchova 

Klíčová oblast č. 3 - Zdravotnictví, sociální oblast 

Klíčová oblast č. 4 - Veřejná správa, vnější vztahy, informatika (ve vztahu k veřejné správě)  

Klíčová oblast č. 5 - Doprava a bezpečnost  

Klíčová oblast č. 6 - Volnočasové aktivity (spolky, sport, kultura, cestovní ruch, turistika)  

Klíčová oblast č. 7 - Životní prostředí 

 

Definováním oblastí na základě analytických poznatků získaných při zpracování první části 

plánu byl učiněn důležitý krok, který plán posouvá z obecné části do konkrétních cílů,  

od poznatků a vizí k stanovení jednotlivých problémů, návrhů řešení a projektových záměrů.  

Tyto oblasti budou dále zkoumány nejen v sobě samých, ale především jejich vazby  

na rozvojovou vizi, budou zpracovány jejich SWOT analýzy, definovány jejich cíle, kterých 

by městská část měla dosáhnout a konkretizovány jednotlivé projektové záměry a opatření 

spolu s možnostmi jejich finančního krytí. 

Po zmapování zásadních pozitiv i negativ jednotlivých klíčových oblastí byly zjištěné 

skutečnosti projednány se členy Řídícího výboru pro přípravu strategického plánu.  

Metodický postup, který byl zvolen, určuje nejprve zpracovat SWOT analýzu a zformulovat 

strategické cíle a jednotlivá opatření.  

4.2.2 Vymezení klíčových oblastí  

Pro snazší orientaci v dokumentu, byla každé klíčové skupině přiřazena zvláštní barva, kterou 

jsou v dalším textu jednotlivé oblasti rozlišeny. Intenzita barvy klesá v hierarchii „Klíčová 

oblast → Strategický cíl → Opatření“. 

 

Klíčová oblast č. 1 - Územní rozvoj, bydlení, infrastruktura (bez dopravy) 

Územní a prostorový rozvoj městské části, rozvoj a vyváženost jednotlivých funkcí, 

revitalizace městské části, regenerace veřejných prostranství 

Bydlení (stávající bytový fond, nová výstavba, infrastruktura pro výstavbu, kvalita bydlení) 

Infrastruktura-rekonstrukce a údržba sítí v městské části (elektřina, plyn, teplo, vodovody  

a kanalizace (zdroje, distribuce, spotřeba) 

Informační sítě-telefon, přenos dat, elektronická sdělovací média (zdroje) 

 

Klíčová oblast č. 2 - Školství, vzdělávání a výchova 

Infrastruktura pro rozvoj školství a mimoškolních aktivit (rekonstrukce stávajících budov  

a zařízení) 

Vybavenost školských zařízení a vytváření dobrých podmínek pro vedení a zaměstnance škol 

Začleněnost procesu vzdělávání do života městské části-Škola ve městě a město ve škole 

 

Klíčová oblast č. 3 - Zdravotnictví, sociální oblast 

Vytváření podmínek pro péči o zdraví obyvatel a rozšiřování zdravotnických služeb 

v městské části  

Infrastruktura pro rozvoj sociální oblasti  

Vytváření podmínek pro rozšiřování sociálních služeb v městské části 

Poskytování základních sociálních služeb jako pevná součást života městské části 
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Podpora a spolupráce s neziskovými organizacemi zaměřenými na sociální služby 

působícími v městské části 

Sociální bydlení, integrace, bariéry, specifické sociální skupiny - senioři atd. 

 

 

Klíčová oblast č. 4 - Veřejná správa, vnější vztahy, informatika (ve vztahu k veřejné 

správě) 

Efektivní veřejná správa a podpora zavádění nových metod ve veřejné správě 

Vztahy městské části vůči hlavnímu městu, státu, veřejným institucím  

Aktivní účast na činnosti vyššího správního celku - hlavní město Praha 

Aktivní zapojení dalších organizací do Místní Agendy 21  

Získávání financí z cizích zdrojů - strukturální fondy EU, národní zdroje, zdroje HMP 

Zlepšení přístupu občana ke službě veřejné správy (např. rozšíření úředních hodin, moderní 

způsoby komunikace - webové stránky, e-mail, SMS apod.) 

Elektronizace veřejné správy, transformace náhledu na veřejnou správu  

Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy 

Zaměření na spokojenost příjemce služeb veřejné správy - občana nebo návštěvníka MČ 

Posílení spolupráce s okolními městskými částmi hlavního města 

Spolupráce v rámci mezinárodní výměny zkušeností v oblasti veřejné správy 

 

Klíčová oblast č. 5 - Doprava a bezpečnost  

Bezpečnost a plynulost silničního provozu (rekonstrukce komunikací, výstavba nových 

komunikací - nové rozvojové zóny, přechody, bezpečnostní prvky) 

Rozvoj cyklistické a pěší dopravy (cyklostezky, stezky pro pěší, naučné stezky) 

Rozvoj hromadné dopravy a dopravní obslužnosti 

Doprava v klidu (parkovací místa) 

Bezpečnost (kriminalita, doprava, integrace, bariéry) 

Podpora prevence kriminality a vandalismu 

Bezpečnostní systém města, bezbariérovost, dopravní značení 

Ochrana před katastrofami a v krizových situacích  

 

Klíčová oblast č. 6 - Volnočasové aktivity (spolky, sport, kultura, cestovní ruch, 

turistika) 

Infrastruktura pro volnočasové aktivity obyvatel městské části se zaměřením na prostory  

pro trávení volného času dětí a mládeže (vyhledání vhodných míst) 

Zapojení soukromého i neziskového sektoru do rozvoje volnočasových aktivit 

Podpora nových iniciativ v oblasti kvalitního trávení volného času pro všechny generace 

 

Klíčová oblast č. 8 - Životní prostředí 

Monitoring a zlepšování parametrů životního prostředí - ovzduší, voda, krajina a zeleň, 

odpady, hluk 

Zdravé město (čistota, zdravý životní styl, volná prostranství) 

Ochrana přírody a krajiny (ochrana živočichů a rostlin, parky, městská zeleň a okolní 

příroda, vodní toky a plochy) a systémy řízení péče o životní prostředí (soulad s platnou 

legislativou, prevence havárií, krizové řízení, předběžná opatrnost), informace, vzdělávání, 

osvěta, komunikace 

Protipovodňová opatření  

Využívání obnovitelných zdrojů energie  

Aktivní účast při řešení koncepcí nových rozvojových zón - zastavovacích studií 

Aktivní účast při řešení územního plánu hlavního města a při aktualizaci urbanistických 
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studií městské části 

Naplňování koncepce péče o městskou zeleň v návaznosti na finanční podporu ze strany 

hlavního města 

Zmapování zelených ploch v městské části-Studie regenerace zeleně 

Plány péče o významné přírodní lokality v městské části 

Naučná stezka  

Aktivní účast na významných akcích rozšiřujících městskou zeleň  

Trvalá a kvalitní údržba stávající městské zeleně 

Nové výsadby a rekultivace ploch 

4.2.3 Management přípravy SPR  

Pro řízení procesu zpracování strategického plánu rozvoje městské části byl ustanoven  

5 členný Řídící výbor ze zástupců vedení městské části.  

Na přípravě podkladů pro tento rozvojový dokument se významným způsobem podíleli 

pracovníci Úřadu městské části Praha-Petrovice.  

Veškerou činnost koordinoval a textovou podobu dokumentu připravil zpracovatel 

strategického plánu společnost Finanční poradenství, s. r. o. 

4.2.4 SWOT analýzy klíčových oblastí 

 

SWOT Klíčové oblasti č. 1 - Územní rozvoj, bydlení, infrastruktura (bez dopravy) 

 

 

Silné stránky 

 Geografické umístění  

 Exponovaná poloha vůči dopravním osám 

 Kvalitní síť městské hromadné dopravy 

 Existence rozvojových zón 

 Dobrá dostupnost městské části po radiální síti 

 V současné době dostatečné pokrytí území městské části technickou infrastrukturou 

(vodovodní a kanalizační síť, elektrické sítě, plyn, telekomunikační sítě) 

 Dobrá úroveň stávající technické infrastruktury  

 Dlouhodobě udržitelný přístup k rozvoji města  

 Dostatečné plochy městské zeleně 

 Existence nových lokalit pro bydlení 

 Rozvíjející se infrastruktura pro cyklistickou dopravu 

 Aktualizace územního plánu  

  



 

 

109 

 

Slabé stránky 

 Vysoká dopravní zátěž území 

 Soukromé vlastnictví a nevyřešené vlastnické vztahy u pozemků a budov 

strategických pro další rozvoj městské části  

 Neexistence silničního obchvatu městské části 

 Vysoké zatížení prostředí městské části emisemi a hlukem z dopravy 

 Nedokončená infrastruktura pro cyklistickou dopravu 

 Průjezd tranzitní dopravy nevyhovující trasou 

 Stav komunikací, zejména silnic II. a III. třídy 

 Rozvojová území nejsou v majetku městské části  

 

Příležitosti 

 Vybudování silničního obchvatu a souvisejících dopravních komunikací 

 Vyřešení nevyhovující situace Novopetrovické ulice 

 Snížení emisí a hluku z dopravy dobudováním dopravního systému 

 Rozšíření komunikací pro rozvoj cykloturistiky 

 Potenciál doposud nevyužívaných ploch a území 

 Aktualizace nového územního plánu 

 Rozvoj rekreačních a sportovních ploch 

 Prohloubení spolupráce se sousedními městskými částmi  

 Rozvoj využívání zelených ploch ve městě 

 Možnost využití financí (dotací) z rozvojových programů, strukturálních fondů 

 pro investice do rozvoje městské části 

 Podpora a využití alternativních zdrojů energie 

 

Hrozby 

 Odkládání výstavby Městského okruhu (SOKP 511) – D - Běchovice 

 Odkládání vyřešení nevyhovující situace na Novopetrovické ulici  

 Přechod cestujících hromadné dopravy na individuální automobilovou dopravu 

 Nedostatek ploch v majetku městské části pro vybudování parkovacích ploch  

 Růst znečištění ovzduší a hladiny hluku dopravou 

 Nedostatečná péče provozovatelů technické infrastruktury o její stav 

 Nedostatek financí/kapitálu (i na dofinancování projektů) 

 Soukromé vlastnictví pozemků v rozvojových plochách  

 Přírodní katastrofy, havárie 

 

 
 

SWOT Klíčové oblasti č. 2 - Školství, vzdělávání a výchova  

 

 

Silné stránky 

 Dobrý stav školních zařízení a jejich vybavení 

 Volnočasové aktivity nabízené školami a dalšími organizacemi 

 Dostatek sportovních ploch  

 Poradenské služby v základní škole 

 Kvalifikace pedagogů 

 Tradice školních akcí nad rámec výuky 
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 Dobré podmínky pro sport v městské části 

 Dostatečný počet dětských hřišť 

 

Slabé stránky 

 Energetická náročnost provozu budovy základní školy 

 Nevyhovující stav školního sportovního areálu 

 

Příležitosti 

 Podpora kulturních, společenských a volnočasových akcí, založení nových tradic 

 Rozšíření spolupráce s NNO 

 Rozvoj specifických sportovišť pro mládež, např. typu adventure playgrounds 

 Zlepšení EVVO na základních školách  

 Partnerství a spolupráce MČ s tělovýchovnými jednotami a sportovními kluby 

 

Hrozby 

 Omezený rozpočet městské části  

 Zastarávání ICT 

 Nedostatečné finanční zdroje pro mimoškolní aktivity 

 Ohrožení sportovišť vyšší mocí a vandalismem 

 

 
 

SWOT Klíčové oblasti č. 3 - Zdravotnictví, sociální oblast 

 

 

Silné stránky 

 Kvalitní úroveň zdravotních a sociálních služeb  

 Dobrá úroveň sociální péče 

 Dostatečná nabídka zdravotních služeb v městské části 

 Dobrá spolupráce městské části se školskými zařízeními a provozovateli sociálních 

služeb  

 Bezbariérovost většiny veřejných budov 

 Dostatečná nabídka sociálních služeb pro seniory 

 Relativně nízká problémovost rizikových skupin obyvatel 

 Nízká nezaměstnanost  

 

Slabé stránky 

 Nedostatek dostupného bydlení pro některé sociální skupiny  

 

Příležitosti 

 Rozšíření a zkvalitnění informovanosti obyvatel o otázkách zdravotnictví a sociálních 

služeb 

 Rozšíření nabídky kvalitních sociálních služeb 

 Udržení kvalifikovaných pracovních sil 

 Zavedení chybějících zdravotních služeb 

 Zapojení neziskového sektoru do poskytování sociálních služeb 

 Podpora mladých rodin ze strany státu i městské části 
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Hrozby 

 Zvýšení nezaměstnanosti 

 Stárnutí populace 

 Růst podílu sociálně problémových skupin a jejich nedostatečná integrace  

do společnosti 

 Příliv problémových skupin 

 Odklon od sociálních hodnot  

 

 
 

SWOT Klíčové oblasti č. 4 - 

- Veřejná správa, vnější vztahy, informatika (ve vztahu k veřejné správě) 

 

 

Silné stránky 

 Optimální internetové stránky městské části 

 Zřízení elektronické podatelny 

 Veřejný internet v knihovně  

 Vydávání periodika Petrovický zpravodaj 

 Dostatečná nabídka služeb v místní knihovně 

 Využití dalších zdrojů informování veřejnosti  

 Úřad městské části je pro občany otevřen 5 dní v týdnu, ověřování listin - 5 dní  

v týdnu přepážka Czech Point 5 dní v týdnu 

 

Slabé stránky 

 Malý zájem občanů o věci veřejné 

 Vysoká finanční náročnost zavádění nových elektronických systémů do řízení ÚMČ 

 

Příležitosti 

 Optimalizace správy veřejných věcí 

 Zvyšování kvalifikace úředníků 

 Aktivizace spolupráce s okolními městskými částmi a koordinace rozvojových záměrů  

s okolními městskými částmi 

 Vytvoření funkčního systému komunikace veřejného a soukromého sektoru resp. 

databáze e-mailových adres občanů, kteří projeví zájem o zasílání informací z ÚMČ 

elektronicky  

 Rozšíření propagace MČ na internetu včetně cizojazyčných mutací 

 Lepší komunikace mezi obyvateli a městskou částí - podpora rozvoje informační 

společnosti 

 Využívání internetu pro úřední komunikaci s občany (v návaznosti na rozvoj 

legislativy) 

 Supervize správních a samosprávných činností, seznamování veřejnosti s jejími 

výsledky 

 Vytváření a prohlubování sounáležitosti s místem bydliště 

 Oceňování a uznávání obecně prospěšné práce 

 Zajištění finančních zdrojů pro realizaci strategických záměrů městské části  

z evropských fondů a dalších dotačních titulů 

 Aktivní postup v hierarchii MA 21 
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Hrozby 

 Neúspěch snah o reformy veřejné správy 

 Zastarávání informačních technologií 

 Nedostatek finančních zdrojů 

 

 
 

SWOT Klíčové oblasti č. 5 - Doprava a bezpečnost  

 

Silné stránky 

 Dobré napojení na železniční dopravu 

 Dobře vyřešená veřejná doprava v městské části  

 Blízkost rychlostních komunikací a významných dálničních komunikací  

 Založená síť cyklostezek 

 Příhodné geografické podmínky pro cyklodopravu 

 Dlouhodobá snaha o řešení dopravy v klidu  

 Možnost využít železnici pro rychlé spojení do centra města  

 

Slabé stránky 

 Automobilová doprava centrem městské části (hlukové a prachové zatížení, malá 

bezpečnost pohybu chodců a cyklistů) 

 Velká intenzita tranzitní dopravy vedená městskou částí 

 Městská část nemůže řešit dopravu pouze z vlastních finančních zdrojů 

 Nedostatečná kapacita parkovacích míst v souvislosti s rozvojem městské části 

 Neúplný systém cyklodopravy 

 

Příležitosti 

 Snížení rizik spojených s automobilovým provozem (centrum městské části) 

 Výstavba okolních rychlostních komunikací a silničních uzlů 

 Zvýšení bezpečnosti a komfortu pěší a cyklistické dopravy 

 Lepší napojení městské části na systém rekreačních cyklistických tras  

 Dobudování sítě cyklostezek 

 Možnost čerpání finančních prostředků z evropských a národních zdrojů 

 Soukromí investoři (např. parkovací plochy, domy apod.) 

 

Hrozby 

 Nárůst automobilového provozu při neřešení problémů 

 Trvalý nárůst tranzitní dopravy 

 Zatížení MČ hlukem z dopravy a náročnost dodržení platných limitů 

 

 
  

SWOT Klíčové oblasti č. 6 - Volnočasové aktivity (spolky, sport, kultura, cestovní ruch, 

turistika) 

 

 

Silné stránky 

 Oživování společenského života  

 Nabídka volnočasových aktivit pro všechny věkové skupiny 
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 Široká infrastruktura pro sportovní vyžití 

 Podpora volnočasových aktivit ze strany městské části, škol, NNO 

 Velký počet zelených ploch v městské části 

 Informovanost obyvatel i návštěvníků města o volnočasových aktivitách 

prostřednictvím webových stránek městské části a místního zpravodaje  

 Podpora sportovních a neziskových organizací ze strany městské části 

 

Slabé stránky 

 Nedostatek vhodných prostor pro některé sportovní aktivity 

 

Příležitosti 

 Zakládání nových tradic 

 Podpora aktivity místních obyvatel 

 Vzájemná podpora organizací působících v oblasti volnočasových aktivit  

 Možnost využití systému grantů v oblasti kultury a sportu 

 Podpora volnočasových aktivit ze strany soukromého sektoru včetně sponzoringu 

 Rozšíření nabídky volnočasových aktivit v rámci partnerské spolupráce 

 Rozšíření cyklostezek 

 Vybudování nových objektů pro volnočasové aktivity  

 

Hrozby 

 Nedostatek financí na údržbu a další rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity 

 Vliv životního stylu - pasivní trávení volného času 

 Nedostatek sponzorů  

 Nedostatečně pružná reakce na nové oblasti zájmu v rámci volnočasových aktivit 

 Růst vandalismu 

 

 
 

SWOT Klíčové oblasti č. 7 - Životní prostředí 

 

 

Silné stránky 

 Pozitivní výsledky dlouhodobého úsilí vedení města o zlepšení životního prostředí  

a stavu zeleně 

 Velký rozsah městské zeleně  

 Kvalitně řešené odpadové hospodářství  

 Zavedený a fungující systém sběru a svozu komunálních odpadů 

 Udržení regulovaného rozvoje území v návaznosti na infrastrukturu 

 Realizace záměrů šetrných k životnímu prostředí (zateplování objektů apod.) 

 

Slabé stránky 

 Vysoké zatížení prostředí městské části emisemi a hlukem z dopravy 

 Ekologické zátěže v některých lokalitách městské části  

 Malá možnost ovlivnit zdroje znečištění  

 Vznik divokých skládek  

 Malá úroveň využívání obnovitelných zdrojů energie  

 Nízká úroveň environmentálního vzdělávání 
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 Nedostatečná spolupráce a partnerství na ekologických aktivitách  

 

Příležitosti 

 Snížení emisí a hluku z dopravy dobudováním dopravního systému 

 Snížení rizik spojených s automobilovým provozem 

 Výstavba obchvatové komunikace  

 Zlepšení celkového vzhledu městské části 

 Výsadba nové zeleně  

 Další zkvalitňování třídění odpadu 

 Zlepšení využívání obnovitelných zdrojů energie 

 Snižování spotřeby energie při provozu městských objektů  

 Podpora ekologicky šetrných způsobů dopravy (např. pěší, cyklistika) 

 Zlepšení úrovně environmentálního vzdělávání úředníků, obyvatel, dětí a mládeže  

 Aktivní postup a zapojení do projektů Místní agendy 21 

 Ochrana tradičních funkcí krajiny a posílení ekostabilizující funkce  

 Vysazování nové zeleně a zlepšení stavu vodních toků  

 Obnova stromořadí, ozeleňování znehodnocených ploch 

 Možnost čerpání finančních prostředků z evropských a národních zdrojů 

 Rozvoj EVVO jako nástroje pro řešení některých problémů v oblasti životního 

prostředí 

 Realizace dalších protipovodňových opatření 

 

Hrozby 

 Nárůst automobilového provozu při neřešení problémů, zhoršování životního prostředí 

v souvislosti s rozvojem dopravy 

 Zhoršování bezpečnostní situace v městské části 

 Úbytek ploch zeleně v městské části 

 Vznik havarijních stavů sítí technické infrastruktury 

 Trvalá existence divokých skládek v okolí městské části 

 Neřešení situací vyvolávajících negativní vlivy na životní prostředí 

 Nedostatečná informovanost a angažovanost obyvatel v oblasti životního prostředí  

 Nekvalitní legislativa v oblasti životního prostředí  

 Produkce komunálních odpadů bez současného růstu vytříděných složek odpadů 

4.2.5 Strategické cíle klíčových oblastí 

Strategické cíle jsou v tomto dokumentu chápány jako prioritní cíle. Vyjadřují, čeho chce 

městská část ve spolupráci s dalšími subjekty a institucemi ve vztahu k dané klíčové oblasti 

dosáhnout. Pro potřeby plánu byl v každé klíčové oblasti definován různý počet strategických 

cílů, které jsou považovány za rovnocenné co do důležitosti (číslování neukazuje pořadí 

důležitosti). Pro účely Strategického plánu rozvoje městské části bylo v 7 klíčových oblastech 

navrženo celkem 20 strategických cílů, které navazují na poznatky analytické části. Důležité 

je v maximální možné míře určit projektové záměry městské části, na které je možné získat 

finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie nebo jiných dotačních titulů.  
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5. PROGRAMOVÁ ČÁST (REALIZAČNÍ ČÁST) 
 

 

 

5.1 Seznam relevantních možností čerpání finančních zdrojů z fondů EU 

a dalších dotačních titulů  

 

5.1.1 Operační program Praha - Konkurenceschopnost 

Operační program Praha-Konkurenceschopnost (OPPK) je jedním z programů v České 

republice, které budou v období let 2007-2013 využívat prostředky Evropského fondu  

pro regionální rozvoj. Program je zaměřen na dostupnost dopravních služeb, informačních  

a komunikačních technologií, na zvýšení kvality ochrany životního prostředí a podporu 

inovací a hospodářství založeného na znalostech. 

OPPK je platný pouze pro území hlavního města Prahy. Kvůli rozdělení regionů EU pro účely 

strukturální politiky podle výše HDP, jež region vyprodukuje, Praha nemůže využívat 

prostředky určené z fondů EU zbytku ČR a naopak jiné kraje než Hlavní město Praha 

nemohou mít prospěch z prostředků, které EU vyčlenila pro hlavní město (programy OPPK  

a OPPA). 

 

 

Prioritní osa 1 - Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 

OBLAST PODPORY 1.2 - Rozvoj a dostupnost ICT služeb 

Stručný popis 

Zavádění a efektivní využívání ICT veřejnou správou, MSP a jednotlivci jsou podmíněny 

dostupností ICT pro tyto subjekty, rozvojem sítí a přístupem k nim a dostatečnou nabídkou 

služeb a praktických softwarových (SW) aplikací. Vzhledem k vcelku uspokojivému rozvoji 

optických sítí v Praze (zejména páteřních) se oblast podpory zaměřuje na podporu rozvoje 

kapacitních přípojek všech objektů města, obytných domů a menších firem, přenosu ICT, 

zavádění a efektivního využívání těchto technologií včetně rozvoje e-služeb městské správy 

(e-Governmentu). Podpora bude určena i pro rozvoj inovativních mobilních služeb. 

Intervence v této oblasti budou v případě naplňování národních politik harmonizovány 

s intervencemi v rámci příslušných operačních programů v cíli EU „Konvergence“. 

Globální cíl 

Zlepšení dostupnosti informačních a telekomunikačních služeb 

Specifické cíle 

Zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (e-Government) 

Zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných služeb a aplikací ICT pro občany 

Podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování 

Podpořit rozvoj sítí vysokorychlostního připojení domácností, MSP a veřejných prostranství 

Příjemci 

Hlavní město Praha 

Městské části 

Nestátní neziskové organizace 
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Prioritní osa 2-Životní prostředí 

OBLAST PODPORY 2.1 - Revitalizace a ochrana území 

Stručný popis 

Na území Prahy se vyskytuje značný počet neudržovaných, poškozených a nevhodně 

využitých ploch. Zároveň roste tlak na výstavbu nových objektů v dosud nezastavěných 

územích, což není žádoucí zejména v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich 

blízkosti. Předmětem oblasti podpory je proto regenerační činnost, která může zahrnovat 

území, jejichž budoucí využití není známo, avšak které představují aktuální ohrožení 

životního prostředí bránící hospodářskému rozvoji. Dále mohou být revitalizována území, 

jejichž budoucí využití (zejména pro aktivity vytvářející pracovní místa) je známo, ale není 

bezprostředně součástí podporovaných projektů. Podporovat lze také revitalizaci území,  

na nichž bude v rámci podporovaných projektů realizováno cílové prostorové a funkční 

využití (např. parkové úpravy, veřejné prostory s mobiliářem, veřejně přístupná sportoviště, 

vodní plochy a nádrže apod.). Pro transformaci a úplnou regeneraci těchto území je často 

nezbytné např. odstranění starých ekologických zátěží (zejména bývalých a nepovolených 

„živých“ skládek), doplnění potřebné infrastruktury šetrné k životnímu prostředí apod. 

Součástí oblasti podpory je regenerace veřejných prostranství v obytných územích, včetně 

sídlišť nebo sociálně problémových (rizikových) lokalit. Jejich bezpečnost lze zvýšit např. 

posílením veřejného osvětlení a instalací bezpečnostních kamerových systémů. Projekty  

by měly také řešit urbanistické, funkční a estetické nedostatky obytného parteru a v přímé 

návaznosti na to i zlepšení stavu zeleně, rozšíření zelených ploch a celkové posílení 

rekreačně-ekologického potenciálu prostředí. V rámci oblasti podpory 2.1 se počítá také 

s obnovou nevyužívaných, historicky cenných objektů a areálů, zejména pak těch, které jsou 

součástí revitalizovaného území a které byly dosud opomíjeny (např. z důvodu periferní 

polohy). 

Aktivity jsou zaměřeny dále na posílení retenční schopnosti území, zlepšení odtokových 

poměrů a čistoty vody pomocí revitalizace vodních toků včetně revitalizace vodních nádrží 

a doprovodné městské zeleně. Nedostatky lze odstranit provedením úpravy koryt, vyčištěním 

a úpravou okolí vodních toků, výsadbou nových stromů a keřů, odbahněním nádrží spojeným 

s nutnou opravou objektů a hrází, zvětšením retenčních objemů zadržované vody. 

Protipovodňová ochrana Vltavy a Berounky je realizovaná ze zdrojů Prahy. OPPK bude 

podporovat projekty řešící protipovodňovou ochranu území potenciálně zasažených 

povodněmi na menších vodních tocích (Rokytka, Botič nebo Šárecký potok). Podporována 

budou opatření malého rozsahu (doplňující významnější již realizovanou protipovodňovou 

ochranu Prahy) s cílem dokončení kompletní protipovodňové ochrany Prahy.  

V oblasti prevence nadměrného hluku z dopravy se počítá s realizací protihlukových zdí, 

valů a vysazováním pásů stromů, keřů a další doprovodné zeleně podél komunikací. 

Některé intervence realizované zejména v okrajových částech Prahy mohou mít 

bezprostřední vliv také na sousední region NUTS II Střední Čechy. Na projektové úrovni 

budou takové intervence koordinovány s ŘO ROP Střední Čechy. 

Podpora není určena pro novou výstavbu. 

Globální cíl 

Zkvalitnění životního prostředí a ochrana před přírodními riziky 

Specifické cíle 

Revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané plochy typu „brownfields“, 

zvýšit jejich atraktivitu pro investory, občany i návštěvníky a posilovat tak jejich 

městotvornou funkci a ekonomický potenciál 

Zlepšit kvalitu přírodního prostředí v revitalizovaných územích a jejich okolí 

Revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, včetně sídlišť nebo jiných sociálně 
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problémových lokalit (například s vysokou koncentrací kriminality); v rámci revitalizace 

ploch obnovovat i nevyužívané, historicky cenné objekty, snížit tlak na výstavbu nových 

objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti 

Podpořit rozšiřování a obnovu ploch zeleně ve městě, včetně realizace prvků ÚSES  

a ochrany lokalit systému Natura 2000 

Zlepšit vodní bilanci a kvalitu povrchových a podzemních vod 

Protipovodňová ochrana území 

Snížení hlukové zátěže 

Příjemci 

Hlavní město Praha 

Městské části hl. m. Prahy 

Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy 

Nestátní neziskové organizace 

OBLAST PODPORY 2.2 - Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů 

Stručný popis 

Předmětem oblasti podpory je podpora realizace energetických úspor zejména při provozu 

budov, využití odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie (s přihlédnutím k vhodnosti 

daného zdroje pro místní podmínky). Oblast podpory je určena projektům menšího rozsahu  

s lokálním či regionálním významem (cílem není výstavba nových velkých zařízení  

pro výrobu tepelné nebo elektrické energie, případně pro jejich kombinovanou výrobu).  

Jde o uplatnění reálných energetických úspor a současně možnostÍ doplňkového využití 

obnovitelných zdrojů energie sloužících pro ohřev teplé užitkové vody, přitápění či vytápění 

objektů, případně jako lokální záložní nebo přídavný zdroj elektrické energie apod.  

Náklady vynaložené na úsporu energií by měly být adekvátní dosažitelným úsporám, 

přičemž výchozí stav i očekávaný efekt musí být doloženy energetickým auditem. Typ, 

výkon a způsob instalace zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie budou respektovat 

nejen energetický potenciál lokality, ale i její urbanisticko-architektonický charakter (včetně 

panoramatu), zejména v památkově a přírodně hodnotném území. Vzhledem ke klimatickým 

a fyzickogeografickým podmínkám Prahy bude primárně podporováno využití tepelných 

čerpadel, solárních systémů (zejména pro ohřev teplé užitkové vody, příp. pro vytápění). 

Lokálně je možné podpořit také (znovu)využití vodní energie některých vodnatějších toků, 

případně využití energie z biomasy (v okrajových částech města) nebo uplatnění 

kogeneračních technologií (např. při spalování skládkového plynu apod.).  

Preference bude dána projektům, které budou prokazatelně mít výrazný ekologicko-

energetický přínos bez významnějších negativních efektů. Celkově bude dána přednost 

projektům, které řeší problematiku úsporného a udržitelného využívání energií komplexně. 

Podporovány budou přitom jen projekty týkající se stávajících veřejně přístupných objektů. 

Podpora není určena pro novou výstavbu. 

Globální cíl 

Úsporné využívání energetických zdrojů 

Specifické cíle 

Snížit energetickou náročnost provozu města 

Zvýšit využívání obnovitelných (ekologicky příznivějších) zdrojů energie, zejména ve snaze 

redukovat znečištění ovzduší a ušetřit primární zdroje energie i surovin 

Omezit závislost chodu města na vnějších dodávkách energií 

Příjemci 

Hlavní město Praha 

Městské části hl. m. Prahy 

Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy 

Nestátní neziskové organizace 
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Prioritní osa 3 - Inovace a podnikání 

OBLAST PODPORY 3.2 - Podpora příznivého podnikatelského prostředí 

Stručný popis 

Podpora podnikatelského prostředí bude sledovat zvýšení a udržení přitažlivosti Prahy  

pro nové a stávající podnikatele. Nezbytnou součástí bude vznik a zlepšení služeb pro 

podnikání, aplikace cílených forem poradenství, vzdělávání a marketingu. 

Obsahem oblasti podpory je posílení základních faktorů růstu výkonnosti a jejich efektivity, 

kam patří zejména podpora aktivit zaměřených na rozvoj inovačních schopností existujících 

podniků, vytvoření podnikatelského prostředí pro podporu MSP v oblasti vývoje ICT  

a zakládání technologicky orientovaných firem, zlepšování podnikatelské infrastruktury, 

podpora transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, efektivnější využití podmínek  

pro cestovní ruch, zvyšování kvality vzdělávacích procesů v přímé vazbě na znalostní 

ekonomiku a řešení problémů zaměstnávání některých skupin obyvatel města. 

Součástí aktivit budou i takové, které vytvářejí vhodné podnikatelské podmínky pro subjekty 

zajišťující pracovní příležitosti skupinám osob s obtížným uplatněním na pracovním trhu 

(např. handicapovaní, rodiče pečující o malé děti). 

Podporována bude stimulace nových forem spolupráce firem, městské správy, 

podnikatelských sdružení, neziskového sektoru, výzkumných a dalších institucí. Zejména  

se to bude týkat klastrů a jiných progresivních organizačních struktur zajišťujících nové 

informační, komunikační a koordinační metody při přenosu know-how, vytváření systémů 

nabídky a poptávky pro inovační aktivity, šíření znalostí dobré praxe, racionálního využití 

území města apod. 

Všechny podpořené projekty musí být šetrné k životnímu prostředí a musí být v souladu 

s principem rovných příležitostí. 

ŘO bude dále usilovat o maximální možnou harmonizaci s podmínkami aplikovanými  

na podporu MSP v rámci příslušných operačních programů v cíli EU Konvergence. 

Globální cíl 

Podpora vytváření komplexu podmínek podnikatelského prostředí, které umožní vznik 

nových a rozvoj stávajících firem a podniků  

Specifické cíle 

Dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města 

Zlepšit a rozšířit nabídku služeb pro podporu podnikání  

Realizovat takové formy a nástroje podpory, které povedou ke zvýšení celkové 

konkurenceschopnosti i řešení specifických problémů pražské ekonomické základny 

a k zajištění jejího podílu na růstu úrovně znalostní ekonomiky státu 

Příjemci 

Hlavní město Praha 

Městské části hl. m. Prahy 

Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy 

Nestátní neziskové organizace 

Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.) 

5.1.2 Operační program Praha - Adaptabilita 

Operační program Praha - Adaptabilita (OPPA) je jedním ze tří programů v České republice, 

který bude v období let 2007-2013 využívat prostředky Evropského sociálního fondu. 
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Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability  

a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. OPPA se proto 

zaměřuje na vzdělávání a boj proti sociálnímu vyloučení. Program je taktéž platný pouze  

pro území hlavního města Prahy. Z operačního programu Praha-Adaptabilita nejsou 

podporovány projekty městských částí.  

 

 

Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 

Specifický cíl 

Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení 

kvality a produktivity práce. Tento specifický cíl vychází z priority ESF pro Cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost podle nařízení Rady (ES) č.1081/2006, čl.3, odst 1. a). 

 

 

Prioritní osa 2 - Podpora vstupu na trh práce 

Specifický cíl 

Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu 

práce. Tento specifický cíl vychází z priority ESF pro Cíl Regionální konkurenceschopnost  

a zaměstnanost podle nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, čl. 3, odst 1. c). 

 

 

Prioritní osa 3 - Modernizace počátečního vzdělávání 

Specifický cíl 

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce. 

Tento specifický cíl vychází z priority ESF pro Cíl Regionální konkurenceschopnost  

a zaměstnanost podle nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, čl. 3, odst 1. d). 

5.1.3 Operační program Životní prostředí 

Operační program Životní prostředí je tematickým programem, ze kterého je možné čerpat 

finanční prostředky formou nevratných dotací na velmi široké spektrum environmentálních 

typů projektů. Cílem programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako 

základního principu trvale udržitelného rozvoje. Možnosti čerpání pro hlavní město Prahu  

a jeho části jsou omezené na první čtyři prioritní osy.  

 

 

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 

OBLAST PODPORY 1.1 - Snížení znečištění vod 

- zvýšení počtu ekvivalentních obyvatel napojených na kanalizaci a vyhovující čistírnu 

odpadních vod, 

- zlepšení čistoty vodních toků, 

- zlepšení úrovně kalového hospodářství, 

- omezení obsahu zvlášť nebezpečných látek ve vodách, 

- snížení eutrofizace povrchových vod, 

- zajištění komplexního monitoringu vod. 
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OBLAST PODPORY 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody 

- výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících 

více než 2 000 obyvatel, 

- výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody v obcích  

nad 2 000 obyvatel, 

- výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven a zdrojů pitné vody a výstavba, 

rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody v aglomeracích  

pod 2 000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní 

ochranu (NP, CHKO, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma NP) a v povodí 

vodního díla Nové Mlýny. 

OBLAST PODPORY 1.3 - Omezení rizika povodní 

- budování, rekonstrukce a modernizace vybavení informačního systému předpovědní 

povodňové služby a hlásné povodňové služby na státní, regionální a místní úrovni, 

- investiční podpora zpracování mapových podkladů o povodňovém nebezpečí  

a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni, 

- realizace opatření pro snížení rychlosti odtoku vody z povodí a eliminaci povodňových 

průtoků formou podpory přirozených rozlivů, poldrů, úprav koryt v současně 

zastavěných územích obcí a dalších opatření ke zlepšení vodního režimu krajiny  

s významným protipovodňovým efektem, prováděných přírodě blízkým způsobem. 

 

 

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 

OBLAST PODPORY 2.1 - Zlepšování kvality ovzduší 

Projekty jsou přijatelné pouze tehdy, pokud jsou obsaženy v příslušném programu  

ke zlepšení kvality ovzduší, který je zpracován a přijat v souladu se zákonem o ochraně 

ovzduší. 

a)  Snížení emisí a energetické úspory u budov, vyjma budov určených k bydlení: 

- pořízení nízkoemisního zdroje, 

- pořízení nízkoemisního zdroje a současná realizace energetických úspor. 

b)  Snížení emisí prostřednictvím nových energetických systémů: 
- nově budované rozvody tepla včetně centrálního zdroje v nových lokalitách a rozšiřování 

stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků; za výstavbu nových rozvodů 

jsou považovány i projekty, kdy dochází k celkové rekonstrukci zdroje včetně rozvodů, 

například z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém, 

- rozšíření stávající středotlaké plynovodní sítě. 

c)  Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů: 
- výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových 

staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů. 

OBLAST PODPORY 2.2 - Omezování emisí 

- rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem 

snížení emisí NOx a prachových částic nad rámec platných standardů Evropských 

společenství s výjimkou zdrojů spalujících biomasu, 

- rekonstrukce zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOx nebo 

prachových částic u nespalovacích zdrojů, 

- technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší 

(např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických  

či termooxidačních jednotek), 

- opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší. 

Velké projekty v oblasti prioritní osy 2 budou zaměřeny na snížení emisí NOx a PM10  
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ze zvláště velkých spalovacích zdrojů s cílem přispět ke splnění národního emisního stropu  

pro NOx a imisního limitu pro PM10. 

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie 

OBLAST PODPORY 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících 

zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované 

výroby tepla a elektřiny 

Mezi vhodné a podporované aktivity náleží výstavba a rekonstrukce výtopen, elektráren  

a tepláren (kogenerace) s využitím OZE, zejména: 

- instalace fototermických systémů pro přípravu teplé vody a dodávku tepla, resp.  

pro možnost přitápění, 

- instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny, 

- instalace tepelných čerpadel pro dodávku tepla a pro přípravu teplé vody, 

- instalace kotlů na biomasu a systémů využívajících biomasu pro výrobu elektřiny,  

pro dodávku tepla a pro přípravu teplé vody, event. v kombinaci s výstavbou centrální 

výrobny paliv včetně technologické linky, 

- instalace kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie 

z biomasy, skládkového plynu, bioplynu apod., 

- instalace systémů pro dodávku tepla včetně přípravy teplé vody, pro dodávku elektřiny  

a kombinované výroby tepla a elektřiny s využitím geotermálních systémů, 

- instalace větrných elektráren, 

- instalace malých vodních elektráren. 

OBLAST PODPORY 3.2 - Realizace úspor a využití odpadního tepla 

- zateplovací systémy budov, 

- zrušení tepelných mostů, 

- měření a regulace, 

- instalace zařízení na využívání odpadního tepla k výrobě tepelné či elektrické energie. 

 

 

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických 

zátěží 

OBLAST PODPORY 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady 

- budování integrovaných systémů nakládání s odpady, 

- budování systémů odděleného sběru odpadů, 

- budování zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů, 

- budování sběrných dvorů a skladů, 

- budování zařízení na nakládání s nebezpečnými odpady (vyjma skládkování), 

- budování systémů odděleného sběru nebezpečných odpadů, včetně nebezpečných 

komunálních odpadů a nebezpečných odpadů ze zdravotnictví, 

- rekultivace starých skládek, včetně komunálního a ostatního odpadu, 

- odstranění nepovolených (černých) skládek ve zvláště chráněných územích, evropsky 

významných lokalitách a ptačích oblastech, 

- podpora výstavby kompostáren a biofermentačních stanic. 

OBLAST PODPORY 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží 

- inventarizace a kategorizace priorit starých ekologických zátěží na kontaminovaných 

místech, 

- zpracování Analýz rizik a Aktualizovaných analýz rizik u lokalit vybraných z materiálu 

„Regionální seznamy priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží - aktualizace 

2002, MŽP, říjen 2002“ a jeho aktualizací z let 2004-2007, 
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- sanace vážně kontaminovaných lokalit (průmyslové objekty, vojenské a zemědělské 

areály, brownfields s výskytem staré ekologické zátěže) ohrožujících složky životního 

prostředí a zdraví člověka v případech, kdy žadatel o podporu není původcem 

kontaminace nebo původce již neexistuje (stará ekologická zátěž), nebo v případě, že tato 

povinnost je vázána na organizační složku státu nebo právnickou osobu státem pro tyto 

účely zřízenou, 

- sanace SEZ, kde je prokázána vážná kontaminace ohrožující složky životního prostředí  

a zdraví člověka, na územích postižených těžbou vyhrazených nerostů včetně sanace  

a rekultivace areálů bývalých dolů a lomů, odvalů, výsypek a odkališť a souvisejících 

trvalých provozních nákladů, v případech, kdy žadatel o podporu není původcem 

kontaminace nebo původce již neexistuje; nebo v případě, že tato povinnost je vázána  

na organizační složku státu nebo právnickou osobu státem pro tyto účely zřízenou. 

5.1.4 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti 

prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování 

sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy  

a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. 

Podpora je určena regionům ČR mimo hlavní město Prahu s výjimkou prioritních os 2a, 2b 

(Aktivní politiky zaměstnanosti) a 4a, 4b (Veřejná správa a veřejné služby), z nichž mohou 

mít prospěch regiony celé ČR. Nicméně oblast aktivních politik zaměstnanosti není otevřena 

pro jiné subjekty než jsou úřady práce a správu služeb zaměstnanosti, proto není dále 

zmiňována. 

 

 

Prioritní osy 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby 

OBLAST PODPORY 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné 

správy 

- zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, včetně vzdělávání a odborné 

přípravy zaměstnanců úřadů veřejné správy, politiků včetně zastupitelů územních 

samosprávných celků, metodiků a školitelů pro veřejnou správu, 

- rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání (vč. e-learningu), 

- aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné 

správy a veřejných služeb včetně zavádění sledování výkonnosti a kvality úřadů veřejné 

správy a analytické činnosti k identifikaci prostorů pro zlepšení a k návrhům řešení, 

- provádění analýz veřejné správy k navrhování realizace postupů a činností vedoucích  

ke zvyšování efektivity, kvality a transparentnosti veřejné správy a racionalizace 

rozdělení kompetencí v rámci orgánů veřejné správy s důrazem na efektivnost, 

- realizace procesních auditů směřujících k identifikaci rozvojových příležitostí a slabých 

míst v rámci resortu justice, 

- podpora komunikace a koordinace subjektů v rámci resortu justice, 

- podpora výzkumných aktivit v oblasti veřejné správy včetně podpory aplikace nástrojů 

zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, 

- podpora koordinace mezi jednotlivými resorty, směrem k územním samosprávným 

celkům a dialogu mezi příslušnými veřejnými a soukromými subjekty, 

- zkvalitnění systému metodické pomoci v rámci celé veřejné správy, zejména však  

ve vazbě na územní veřejnou správu a její specifické potřeby, 
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- vytvoření a aplikace nástrojů na podporu účasti občanů na rozhodování a veřejném 

životě, 

- rozvoj hodnocení dopadu regulace a zavádění dalších nástrojů zvyšování kvality regulace 

(alternativní formy řešení, zjednodušování právních předpisů, konzultace), 

- posilování etických standardů ve veřejné správě, 

- spolupráce s partnery z ČR a z členských zemí EU v oblasti veřejné správy, 

- rozšiřování moderních ICT a aplikací e-Governmentu ve veřejné správě, 

- důsledné využívání systému zpětné vazby s uživateli veřejných služeb a služeb veřejné 

správy, např. analýzy, průzkumy, trendy, jejich dostupnost, kvalita apod., 

- vytvoření a zprovoznění informačního systému o veřejných službách, službách veřejné 

správy a dalších aspektech veřejné správy, který bude provozován jako nadstavba  

na stávajících informačních systémech veřejné správy, 

- proškolení zaměstnanců veřejné správy související se zprovozněním informačního 

systému o veřejných službách, službách veřejné správy a dalších aspektech veřejné 

správy, který bude provozován jako nadstavba stávajících informačních systémů veřejné 

správy. 

5.1.5 Operační program Nadnárodní spolupráce 

Operační program Nadnárodní spolupráce je rozdělen do několika zón. Česká republika patří 

do zóny Střední Evropa a OP Nadnárodní spolupráce sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí 

Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí 

Ukrajiny. 

Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných 

orgánů s cílem výměny a přenosu zkušeností především v oblastech inovací, dopravní 

dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů.  

Účelem spolupráce je zajištění dostupnosti znalostí a nástrojů pro vytváření partnerství,  

aby se předešlo zbytečnému opakování činností a objevování již objeveného. Podporováno 

bude vytváření partnerství a sítí podporujících dosahování konkrétních výstupů a výsledků, 

které přímo vedou ke konkrétním budoucím iniciativám a investicím. 

Projektu se musí zúčastnit minimálně 3 partneři, nejméně ze 3 zemí, z toho 2 musí být členské 

země EU. 

 

 

Priorita 1 - Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě 

Podpora nadnárodních klastrů v klíčových kompetenčních oblastech, společný vývoj  

a implementace inovačních strategií v nadnárodních oblastech, spolupráce inkubátorů 

v regionech, kde upadá průmysl, budování nadnárodních sítí mezi institucemi terciárního 

vzdělávání a výzkumnými institucemi, podpora nadnárodní spolupráce mezi školicími 

zařízeními a organizacemi působícími na trhu pracovních sil, budování a zdokonalování 

nadnárodních vzdělávacích a školicích sítí ve vyšším či celoživotním vzdělávání. 

1.1 Zlepšování rámcových podmínek pro inovaci 

1.2 Budovaní kapacit pro šíření a aplikaci inovace 

1.3 Podpora rozvoje znalostí 

 

 

Priorita 2 - Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní 
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Vybudování nadnárodního znalostního centra v železniční dopravě a vypracování 

nadnárodního akčního plánu technické harmonizace a interoperability železniční sítě během 

následujících 15 let, podpora využití různých způsobů dopravy a schopnosti užívat části nebo 

zařízení jiného dopravního systému (silniční, železniční, říční/námořní, letecká doprava), 

společný vývoj nadnárodních ICT logistických nástrojů, zvyšování kvality a atraktivity 

městské hromadné dopravy, podpora vývoje moderních technologických řešení pro řízení 

dopravy, využívání ICT pro omezování nutnosti mezinárodního cestování (videokonference, 

řízení dodavatelského řetězce) apod. 

2.1 Zlepšování vzájemné propojenosti Střední Evropy 

2.2 Rozvíjení multimodální logistické spolupráce 

2.3 Podpora trvale udržitelné a bezpečné mobility 

2.4 Informační a komunikační technologie (ICT) a alternativní řešení pro zlepšování 

přístupu 

 

 

Priorita 3 - Odpovědné užívání životního prostředí 

Odpovědné využívání a ochrana ekologického potenciálu Střední Evropy na základě podpory 

inovačních a trvale udržitelných řešení v oblasti řízení přírodních zdrojů, snižování rizik  

a zkvalitňování přirozeného životního prostředí. 

3.1 Budování vysoce kvalitního životního prostředí na základě řízení přírodních zdrojů 

a přírodního dědictví  

3.2 Snižování rizik a dopadů přírodních a člověkem způsobených katastrof 

3.3 Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické účinnosti 

3.4 Podpora technologií a činností, které jsou šetrné k životnímu prostředí 

 

 

Priorita 4 - Odpovědné užívání životního prostředí 

Posilování polycentrického sídelního uspořádání, zvyšování kvality života a prosazování 

trvale udržitelného rozvoje měst a regionů. 

4.1 Budování polycentrických sídelních struktur a územní spolupráce 

4.2 Řešení územních dopadů demografických a sociálních změn na rozvoj měst  

a regionů 

4.3 Využívání kulturních zdrojů ke zvyšování atraktivity měst a regionů 

5.1.6 Operační program Meziregionální spolupráce 

Operační program Meziregionální spolupráce je společný pro všechny členské státy EU, 

Norsko a Švýcarsko. 

Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných 

orgánů na regionální a místní úrovni s cílem výměny a přenosu zkušeností a zajištění 

společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje. 

Hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana 

před riziky. 

Realizovány jsou dva typy projektů: výměna zkušeností (tzv. Regionální iniciativy - TYP 1) 

aktérů na regionální a místní úrovni ve vymezených oblastech za účelem označení nejlepších 

postupů a vývoje nových nástrojů a přístupů, které jsou pak přejímány do praxe. Druhým 

typem projektů je přenos zkušeností (tzv. Fast track - TYP 2) prostřednictvím spolupráce  
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v sítích, kde budou zkušenější regiony v příslušné oblasti předávat své zkušenosti méně 

zkušeným regionům. 

Projekty musí zapojit partnery, kteří zastupují nejméně tři členské země EU, z nichž 

minimálně dvě musí být členskými zeměmi EU a které jsou financovány programem 

INTERREG IVC.  

 

 

Prioritní osa 1 - Inovace a znalostní ekonomika 

Např. strategická spolupráce pro optimalizaci/ zvýšení využívání nových technologií 

přátelských k životnímu prostředí, výměna zkušeností při restrukturalizaci regionů závislých 

na tradičním průmyslu, shromáždění a přenos dobrých zkušeností na vědecké parky, inovační 

centra, podnikatelské inkubátory nebo klastry, spolupráce v oblasti finanční pomoci malým  

a středním podnikům a v oblasti rozvoje rizikového kapitálu, podpora ekonomické 

diversifikace venkovských oblastí, výměna informací o vývoji veřejných služeb založených 

na ICT pro zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti obchodu a podnikání, výměna 

nejlepších postupů při zaškolování a udržení výzkumných pracovníků, společné aktivity  

pro zlepšení pracovního trhu s účastí diskriminovaných skupin, jakými jsou ženy a starší 

pracovníci apod. 

 

 

Prioritní osa 2-Životní prostředí a ochrana před riziky 

Např. výměna zkušeností se zvyšováním povědomí a krizovým plánováním v oblastech, 

jakými jsou komplikovaně postavené přehrady, seismické oblasti, oblasti náchylné  

k povodním atd., výměna zkušeností s řešením znečištění ovzduší, strategie pro zlepšení 

kvality dodávek vody a její úpravy vč. spolupráce v oblasti hospodaření s vodou, výměna 

zkušeností pro zlepšení hospodaření s odpady, podpora druhů nebo ochrany prostředí jejich 

přirozeného výskytu, které dostaly prioritu v rámci Natura 2000, sdělování znalostí  

a zkušeností týkajících se vozidel s nízkou spotřebou paliva a nových technologií pohonu  

ke snížení emisí, informační systémy pro lepší řízení dopravního provozu a zlepšení průběhu 

dopravy a pro zlepšení monitorování údajů o městské dopravě, rozvoj a výměna společných 

strategií pro propagaci kulturního majetku jako potenciálu pro ekonomický rozvoj regionů  

s důrazem na udržení cestovního ruchu apod. 

 
(Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz) 

5.1.7 Finanční mechanismus EHP/Norska 

Nové programovací období Finančního mechanismu Evropského hospodářského 

prostoru/Norska bude zahrnovat léta 2009-2014. Prioritní oblasti by měly být obdobné jako 

v prvním programovacím období. 
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Přehled prioritních oblastí a zaměření priorit Finančního mechanismu EHP v prvním programovacím období: 

 Prioritní oblasti Zaměření priority 

1 
Uchovávání evropského 

kulturního dědictví 

1.1 Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví 

1.2 Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví 

1.3 Obnova historických městských území a historických území v regionech 

1.4 Obnova historického a kulturního dědictví v regionech 

1.5 Odstraňování starých ekologických zátěží na pozemcích menšího rozsahu ve městech a obcích (brownfield) 

2 
Ochrana životního 

prostředí 

2.1 Posouzení vlivů implementace mezinárodní legislativy na podmínky v oblasti ovzduší, vod a půd 

2.2 Monitorovací systémy v regionech a následné využívání výsledků monitorování 

2.3 Environmentální vzdělávání pro všechny úrovně státní a veřejné administrativy 

2.4 Odpadové hospodářství - zajištění a řízení na místní úrovni 

2.5 Podpora využití biopaliv a alternativních zdrojů energie jako druhotného zdroje energie na místní úrovni 

2.6 Redukce skleníkových plynů v České republice 

2.7 Snížení poklesu biodiverzity a ochrana nedotčených biotopů 

2.8 Podpora technologií pro snížení zplodin a spotřeby paliv, zvýšení bezpečnosti zejména ve veřejné dopravě 

3 Rozvoj lidských zdrojů 

3.1 Program na podporu a rozvoj modernizace služeb veřejné administrativy na regionální a místní úrovni 

prostřednictvím využití IT technologií 

3.2 Rozvoj a zlepšování poskytování sociálních služeb v regionech 

3.3 Podpora nevládních neziskových organizací 

3.4 Podpora začlenění menšin do společnosti 

3.5 Programy na prosazování rovnosti pohlaví ve veřejném sektoru 

3.6 Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů 
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 Prioritní oblasti Zaměření priority 

4 Zdravotnictví a péče o dítě 

4.1 Systematická a primární prevence drogových závislostí 

4.2 Prevence přenosných nemocí 

4.3 Opatření pro zajištění bezpečnosti potravin 

4.4 Programy podpory dětí se specifickými problémy 

5 
Podpora udržitelného 

rozvoje 5.1 Pomoc při prosazování a implementaci Strategií udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni 

6 Vědecký výzkum a vývoj 6.1 Vědecký výzkum a vývoj v uvedených prioritních oblastech, zejména v životním prostředí, zdravotnictví  

a v oblasti životních podmínek dětí 

 

 

Přehled prioritních oblastí a zaměření priorit Finančního mechanismu Norska 

Kromě 6 prioritních oblastí Finančního mechanismu EHP, které jsou identické pro Finanční mechanismus Norska, má tento FM Norska ještě 

další dvě priority: 

 

 Prioritní oblasti Zaměření priority 

7 

Implementace 

Schengenského acquis, 

posilování justice 

7.1 Implementace Národního schengenského informačního systému (N-SIS) a vytvoření Kanceláře SIRENE 

7.2 Splnění schengenských acquis u stávajících regionálních letištˇ 

7.3 Posílení vzdělávacího systému v sektoru spravedlnosti 

7.4 Programy boje proti korupci, organizované kriminalitě a proti nezákonnému obchodu s drogami a lidmi 

8 Technická pomoc 

8.1 Posílení kapacit pro poskytování rozvojové pomoci Českou republikou 

8.2 Přenos znalostí a výměna zkušeností s přijímáním a aplikací acquis v oblastech uvedených v Celkové 

monitorovací zprávě EK prostřednictvím spolupráce příslušných orgánů / institucí 

8.3 Výměna zkušeností a spolupráce regionálních a místních samospráv 
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Blokové granty: 

 Fond pro neziskové organizace 

 Fond technické asistence 

 Fond pro podporu spolupráce škol 

 Fond pro podporu výzkumu 

 Fond na přípravu projektů 

5.1.8 Program švýcarsko-české spolupráce   

 Prioritní oblasti Zaměření priority 

1 
Bezpečnost, stabilita a 

podpora reforem 

1.1 Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví 

1.2 Prevence a řízení katastrof 

1.3 Modernizace soudnictví 

1.4 Boj proti korupci a organizovanému zločinu 

2 
Životní prostředí a 

infrastruktura 

2.1 Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního 

prostředí 

2.2 Fond environmentální expertízy 

3 
Podpora soukromého 

sektoru 

3.1 Zlepšení regulace ve finančním sektoru 

3.2 Přístup SMEs k finančním zdrojům 

4 
Rozvoj lidských zdrojů a 

sociální rozvoj 

4.1 Fond na stipendia 

4.2 Zdraví 
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Blokové granty: 

 Fond pro nevládní neziskové organizace - zaměření na sociální služby, životní 

prostředí 

 Fond na přípravu projektů - pomoc v přípravě konečných návrhů projektů  

pro projektové záměry odsouhlasené švýcarskou stranou 

 Fond partnerství - podpora partnerství 

Zaměření sub-projektů: 

Posílení spolupráce, 

Výměna informací, 

Přenos know-how, 

Dobré praxe. 

 Fond na stipendia - podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů formou 

stipendií na vzdělávání a výzkum 

 Fond technické asistence  

5.1.9 Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí ČR  

V rámci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí se poskytuje finanční pomoc 

formou půjčky nebo grantu (tj. formou nevratné podpory). Podporované projekty musí mít 

pozitivní vliv na životní prostředí i udržitelný rozvoj a musí být v souladu se všemi právními 

předpisy České republiky a Evropských společenství a horizontálními prioritami Evropských 

společenství. 

 

Granty - finanční pomoc na následující aktivity: 

• podpora zavádění MA 21 a prokazatelný kvalitativní posun v tomto procesu 

• sledování a vyhodnocování indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni 

• komunitní a expertní plánování v kvalitě MA 21 

• realizace místních akcí a kampaní pro veřejnost a další opatření a aktivity směrem 

k udržitelnému rozvoji 

• modelové projekty pro udržitelný rozvoj, které řeší ochranu životního prostředí  

a současně přispívají k sociálnímu a ekonomickému rozvoji obcí a regionů.  

 

Z programu jsou podporované aktivity jako například: příprava strategických dokumentů, 

organizace kampaní a akcí, environmentální vzdělávání a osvěta, ekologický přístup k 

fungování úřadů veřejné správy, plánování rozvoje obce s veřejností, inovativní přístupy  

a dobrá praxe.  

5.1.10 Program LIFE + 

Pro finanční perspektivu 2007-2013 bylo rozhodnuto o integrovaném přístupu k financování 

životního prostředí. Jeho součástí se stal i tento finanční nástroj úzce zaměřený na životní 

prostředí-program LIFE+. Program LIFE+ se skládá ze tří částí (pilířů) nazvaných „LIFE+ 

Příroda a biologická rozmanitost“, „LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí“  

a „LIFE+ Informace a komunikace“. Financování projektů v rámci programu LIFE+ je 

realizováno na základě 2 víceletých centrálních programů, které určují zásadní cíle, priority, 

oblasti a typy činností, ale také očekávané výsledky i případnou maximální míru 

dofinancování.  
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Žádosti se předkládají na národní kontaktní místo, kterým je Ministerstvo životního prostředí, 

jsou však posuzovány na evropské úrovni, kde probíhá také výběr projektů.  

 

 

5.2 Indikativní seznam projektových záměrů  

5.2.1 Přehled strategických cílů klíčových oblastí 

 

Klíčová oblast č. 1 

 

 

Územní rozvoj, bydlení, infrastruktura (bez dopravy) 

 

 

Globální cíl: 

 

Zajistit podporu projektům zabezpečujícím odpovídající úroveň 

služeb občanské vybavenosti všem občanům MČ Praha-Petrovice. 

Plynule zvyšovat standard životních podmínek tak, aby MČ 

Praha-Petrovice byla nejen příjemným místem k bydlení,  

ale i k trávení volného času.  
 

 

 

 

Strategický cíl: 1.1 

 

 

Realizovat výstavbu a rozvoj městské části dle Urbanistické studie 

městské části Praha-Petrovice 

 

 

 

Strategický cíl: 1.2 

 

 

Zlepšování celkové vybavenosti a image městské části 

 

 

 

 

Klíčová oblast č. 2 

 

 

Školství, vzdělávání a výchova  

 

Globální cíl: 

 

Vytvořit podmínky, které zajistí dobrou dostupnost kvalitního 

vzdělání a všestranný rozvoj dětí a mládeže. Podpořit stabilitu 

rodin a zvládání výchovného procesu. 
 

 

 

 

Strategický cíl: 2.1 

 

Zajistit dostatečnou kapacitu a kvalitu školských zařízení v návaznosti 

na rozvoj MČ 

 

 

  



 

 

131 

 

 

Strategický cíl: 2.2 

 

 

Poskytovat podporu projektům zaměřeným na problematiku rodin, 

dětí a mládeže  

 

 

 

 

 

Klíčová oblast č. 3 

 

 

Zdravotnictví, sociální oblast 

 

 

Globální cíl: 

 

Zajistit obyvatelům dostupnou zdravotní a sociální péči v kvalitě 

odpovídající současným požadavkům 

 

 

 

 

Strategický cíl: 3.1 

 

 

Zlepšení kvality zdravotní péče 

 

 

Strategický cíl: 3.2 

 

 

Zlepšení infrastruktury pro poskytování sociálních služeb 

 

 

Strategický cíl: 3.3 

 

 

Zlepšení podmínek pro zdravý rozvoj dětí a mládeže  

 

 

 

 

Klíčová oblast č. 4 

 

 

Veřejná správa, vnější vztahy, informatika (ve vztahu k veřejné 

správě)  

 

 

Globální cíl: 

 

Podpořit souvztažnost obyvatel s místem svého bydliště. 

Vybudovat efektivně fungující Úřad městské části vstřícný 

k občanům MČ. Zapojit se do regionálních i nadregionálních 

struktur s cílem zlepšit správu MČ 

 

 

 

 

Strategický cíl: 4.1 

 

 

Podpořit souvztažnost obyvatel k MČ i mezi sebou navzájem 

 

 

 

Strategický cíl: 4.2 

 

 

Zajistit dobrou komunikaci MČ se svými občany i ostatními subjekty  
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Strategický cíl: 4.3 

 

 

Zkvalitnit výkon činností státní správy a místní samosprávy 

 

 

 

 

 

Klíčová oblast č. 5 

 

 

Doprava a bezpečnost  

 

Globální cíl: 

 

Snížit negativní vlivy dopravy (hluk, imise), zvýšit dopravní 

bezpečnost, podpořit ekologicky šetrné způsoby dopravy 

 

 

 

 

Strategický cíl: 5.1 

 

 

Snížit dopravní zatížení MČ 

 

 

Strategický cíl: 5.2 

 

 

Zvýšit dopravní bezpečnost 

 

 

Strategický cíl: 5.3 

 

 

Podporovat jiné způsoby dopravy (alternativní k automobilové 

dopravě)  

 

 

 

Strategický cíl: 5.4 

 

 

Posílit bezpečnost obyvatelstva v krizových situacích  

 

 

 

 

Klíčová oblast č. 6 

 

 

Volnočasové aktivity (spolky, sport, kultura, cestovní ruch, 

turistika)  

 

 

Globální cíl: 

 

Zajistit pro obyvatele dostatek možností pro kvalitní trávení 

volného času  

 

 

 

 

Strategický cíl: 6.1 

 

 

Podporovat rozvoj  neziskových organizací a volnočasových aktivit 
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Strategický cíl: 6.2 

 

 

Rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro volnočasové aktivity 

 

 

 

 

 

Klíčová oblast č. 7 

 

 

Životní prostředí 

 

 

Globální cíl: 

 

Usilovat o trvale udržitelnou kvalitu životního prostředí. Chránit 

a rozvíjet přírodní lokality v katastrálním území městské části 

Praha-Petrovice 

 

 

 

 

Strategický cíl: 7.1 

 

 

Rekonstrukce, úprava a rozšiřování ploch veřejné zeleně 

 

 

Strategický cíl: 7.2 

 

 

Péče o vodní toky a plochy v rámci městské části Praha-Petrovice 

 

 

Strategický cíl: 7.3 

 

 

Realizace projektů na snížení energetické náročnosti provozu budov  

a zařízení v majetku městské části, zvýšení podílu OZE na energetické 

potřebě městské části 

 

 

 

Strategický cíl: 7.4 

 

 

Zlepšení stavu zatížených území v MČ 

 

5.2.2 Přehled opatření pro jednotlivé strategické cíle 

 

Klíčová oblast č. 1 

 

 

Urbanismus, bydlení, infrastruktura  

 

 

 

Strategický cíl: 1.1 

 

 

Realizovat výstavbu a rozvoj městské části dle Urbanistické studie 

Městské části Praha-Petrovice 

 

Opatření 1.1.1 Aktivní účast na řešení a realizaci rozvojových území v MČ Praha- 

-Petrovice 
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Popis opatření: Postup výstavby dle schválené Urbanistické studie městské části 

Praha-Petrovice. 

Zajištění dodržení regulativů při realizaci nových výstaveb v MČ 

Praha-Petrovice. 

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice 

Odhad nákladů: Neuvedeno 

Doba realizace: 2011-2020 

Zdroje financování: V závislosti na typu výstavby - MČ, HMP, soukromí vlastníci 

 

Opatření 1.1.2 Územní plán-aktualizace 

Popis opatření: MČ Praha-Petrovice se podílí na tvorbě nového územního plánu HMP 

formou připomínek a návrhů s ohledem na současný a plánovaný 

vývoj městské části. Po zpracování připomínek ke konceptu, 

následnému projednání návrhu ÚP a jeho schválení ZHMP by měl 

vejít v platnost nový územní plán HMP určující základní využití 

území městské části do roku 2020.  

Prosadit klíčové požadavky MČ v souladu s Urbanistickou studií 

městské části Praha-Petrovice do nového územního plánu  

na základě podaných připomínek ke konceptu ÚP HMP. 

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice 

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace: 2011-2012 

Zdroje financování: Rozpočet městské části, rozpočet HMP  

 

 

 

Strategický cíl: 1.2 

 

 

Zlepšování celkové vybavenosti a image městské části 

 

Opatření 1.2.1 Zlepšení mobiliáře a vzhledu městské části 

Popis opatření: Zlepšení stavu městského mobiliáře dle požadavků občanů a potřeb 

městské části. 

Údržba a rekonstrukce dětských hřišť, instalace laviček  

a odpadkových košů. 

Zlepšení péče o městský mobiliář.  

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice  

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace: 2011-2014 

Zdroje financování: Rozpočet městské části 

 

Opatření 1.2.2 Zlepšení občanské vybavenosti v městské části  

Popis opatření: Zprovoznit pobočku České pošty, s. p. a vytvořit příležitosti  

pro zlepšení nákupních možností v městské části - v roce 2011 byla 

otevřena nová prodejna potravin.  

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice  

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace: 2011-2014 

Zdroje financování: Rozpočet městské části, podíl podniku Česká pošta, s.p.  
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Klíčová oblast č. 2 

 

 

Školství, výchova a vzdělávání 

 

 

 

 

Strategický cíl: 2.1 

 

 

Zajistit dostatečnou kapacitu a kvalitu školských zařízení v návaznosti 

na rozvoj MČ 

 

 

Opatření 2.1.1 Zlepšení technických vlastností a vybavenosti budovy Základní školy 

Praha-Petrovice, budova Dopplerova 356 

Popis opatření: Zlepšení vybavenosti základní školy. 

Zlepšení tepelně technických vlastností budovy.  

Zlepšení stavu školního sportovního areálu. 

Zabezpečení školního hřiště-areál je třeba rozdělit na veřejnou část 

(např. U-rampa) a část, která bude zpřístupněna na základě žádosti 

konkrétní osoby s převzetím odpovědnosti.  

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice 

Odhad nákladů: Nestanoveno  

Doba realizace:  2011-2014 

Zdroje financování: Rozpočet MČ, HMP, Strukturální fondy EU, národní zdroje 

 

 

 

Strategický cíl: 2.2 

 

 

Poskytovat podporu projektům zaměřeným na problematiku rodin, 

dětí a mládeže  

 

 

Opatření 2.2.1 Udržení a rozvoj grantového systému městské části-podpora práce 

s dětmi a mládeží, sport, spolková činnost 

Popis opatření: Udržení a rozvoj grantového systému městské části, transparentnost  

a otevřenost systému. 

Podpora může mít např. formu finanční nebo formu zvýhodněného 

pronájmu nebytových prostor v majetku městské části apod. 

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice  

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  Průběžně  

Zdroje financování: Rozpočet městské části 

 

 

 

 

Klíčová oblast č. 3 

 

 

Zdravotnictví, sociální oblast 

 

 

 

Strategický cíl: 3.1 

 

Zlepšení kvality zdravotní péče 
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Opatření 3.1.1 Zlepšení kvality zdravotní péče 

Popis opatření: Udržení a rozšíření kapacity zdravotnických zařízení. 

Rekonstrukce budovy polikliniky - vnitřní prostory - inženýrské sítě, 

interiéry. 

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice  

Odhad nákladů: Nestanoveno  

Doba realizace: Průběžně 2011-2015 

Zdroje financování: Rozpočet městské části, HMP  

 

 

 

Strategický cíl: 3.2 

 

 

Zlepšení infrastruktury pro poskytování sociálních služeb 

 

Opatření 3.2.1 Zlepšení kvality sociální péče 

Popis opatření: MČ bude intenzivně rozvíjet stávající stav v oblasti sociální péče 

s cílem zajistit kvalitní sociální služby pro obyvatele Petrovic. 

Vybudování nového domu pro seniory - zpracovaná studie, která  

by měla využít objekt bývalých jeslí v Jakobiho ulici, dále je 

připravena stručná ekonomická studie - kolik klientů by v domě 

mohlo být umístěno, jaké by byly finanční a provozní náklady apod. 

Projekt by měl být připraven ve spolupráci s MČ Praha 15. Koncepce 

projektu - 

- byty pro stálé klienty, prostory pro denní stacionář, prostory  

pro ambulantní péči. Předpoklad pro umístění 69-75 klientů. 

Dokončení přestavby nebytových prostor bývalého Úřadu MČ  

na obecní sociální byty. 

Zřízení stacionáře pro seniory a zdravotně postižené v MČ Praha- 

-Petrovice. 

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice 

Odhad nákladů: Nestanoveno  

Doba realizace: Průběžně 2011-2015 

Zdroje financování: Rozpočet městské části, HMP 

 

 

 

Strategický cíl: 3.3 

 

 

Zlepšení podmínek pro zdravý rozvoj dětí a mládeže  

 

Opatření 3.3.1 Zlepšení podmínek pro zdravý rozvoj dětí a mládeže 

Popis opatření: MČ bude intenzivně rozvíjet podmínky pro zdravý rozvoj dětí  

a mládeže a podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže.  

Pedagogicko-psychologická poradna v ZŠ Dopplerova v MČ Praha- 

-Petrovice. 

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice  

Odhad nákladů: Nestanoveno  

Doba realizace: 2011-2020 

Zdroje financování: Rozpočet městské části, HMP 
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Klíčová oblast č. 4 

 

 

Veřejná správa, vnější vztahy, informatika (ve vztahu k veřejné 

správě)  

 

 

 

 

Strategický cíl: 4.1 

 

 

Podpořit souvztažnost obyvatel k MČ i mezi sebou navzájem 

 

 

Opatření 4.1.1 Zavádění nových tradic a spoluúčast místních organizací i veřejnosti 

při jejich přípravě a realizaci 

Popis opatření: Zavádění nových tradic a podpora spoluúčasti místních organizací  

i veřejnosti při jejich přípravě a realizaci. 

MČ připravuje založení klubu seniorů, chce poskytnout vhodné 

prostředí pro setkávání seniorů a vybudovat hřiště pro seniory.  

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice 

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  Průběžně  

Zdroje financování: Rozpočet městské části, HMP 

 

 

Strategický cíl: 4.2 

 

 

Zajistit dobrou komunikaci MČ se svými občany i ostatními subjekty  

 

 

Opatření 4.2.1 Zlepšení systému informovanosti občanů o dění v městské části  

a činnosti úřadu  

Popis opatření: Pravidelná aktualizace webových stránek, rozšíření jejich obsahu. 

Pravidelné vydávání informačního zpravodaje Petrovický zpravodaj. 

Zavedení emailové databáze občanů, kteří mají zájem o zasílání 

aktualit ze života v městské části. 

Zavedení zasílání SMS zpráv o aktuálním dění v MČ. Budou 

stanoveny oblasti - např. kultura, sport, havarijní stavy apod. Občané 

si budou moci vybrat, zda si nechají zasílat zprávy z určité oblasti 

nebo všechny zprávy, které se týkají MČ.  

Rozšiřování systému služeb Czech Point a podobných služeb. 

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice  

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  Průběžně 2011-2015 

Zdroje financování: Rozpočet městské části, HMP, Revolvingový fond MŽP 

 

Opatření 4.2.2 Rozšíření a zlepšení institutu partnerství  

Popis opatření: MČ bude zkvalitňovat partnerskou spolupráci v rámci městské části 

(veřejný, neziskový a podnikatelský sektor).  

Městská část má zájem o získání partnerských měst v zahraničí. 

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice 
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Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  Průběžně 

Zdroje financování: Rozpočet městské části, HMP, Revolvingový fond MŽP 

 

Strategický cíl: 4.3 

 

 

Zkvalitnit výkon činností státní správy a místní samosprávy 

 

 

Opatření 4.3.1 Optimalizace činnosti úřadu MČ 

Popis opatření: Zefektivnění systému řízení a organizace práce ÚMČ. 

Vytvoření technických a organizačních podmínek pro zvýšení 

produktivity ÚMČ. 

Zlepšení komunikace mezi ÚMČ a veřejností. 

Realizátor: Hlavní město Praha  

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  2011-2015 

Zdroje financování: Rozpočet městské části, MHMP 

 

Opatření 4.3.2 Zapojení městské části do regionálních i nadregionálních struktur 

Popis opatření: MČ se bude postupně více zapojovat do regionálních  

i nadregionálních struktur a bude pro svůj rozvoj uplatňovat poznatky 

získané vzájemným předáváním zkušeností (MA 21, NSZM). 

Vyhledání partnerských měst v zahraničí. 

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice 

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  Nestanoveno 

Zdroje financování: Rozpočet městské části, HMP, Revolvingový fond MŽP 

 

Opatření 4.3.3 Aktualizace strategického plánu rozvoje 

Popis opatření: Pravidelně jednou za 2 roky bude strategický plán rozvoje městské 

části aktualizován 

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice 

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  Nestanoveno 

Zdroje financování: Rozpočet městské části 

 

 

 

 

Klíčová oblast č. 5 

 

 

Doprava a bezpečnost 

 

 

 

 

Strategický cíl: 5.1 

 

 

Snížit dopravní zatížení MČ 

 

Opatření 5.1.1 Rekonstrukce komunikací v MČ Praha-Petrovice 

Popis opatření: Rekonstrukce komunikací v oblasti starých Petrovic 

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice, hlavní město Praha 
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Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  2011-2015 

Zdroje financování: Rozpočet městské části, HMP 

 

 

Opatření 5.1.2 Zlepšení stavu komunikace Novopetrovická   

Popis opatření: Pro řešení této situace existuje několik variant: odhlučnění 

Novopetrovické a propojení obou částí Petrovic: 

1. Zatunelování Novopetrovické, na horní části tunelu by mohla 

vzniknout rekreační oblast, doplněná cyklostezkou, vytvořilo  

by se tak propojení mezi Petrovicemi a oblastí Milíčovských 

rybníků.  

2. Narovnání Novopetrovické ulice - projekt je zařazen již v 

současném platném územním plánu. Jeho realizace závisí na 

finančních zdrojích hlavního města Prahy a jeho zařazení mezi 

priority. Tato varianta je obsažena již v platném Územním plánu 

hlavního města Praha. 
Realizátor: Městská část Praha-Petrovice ve spolupráci TSK hl. m. Prahy a HMP 

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  2011-2015 

Zdroje financování: Rozpočet městské části, HMP 

 

Opatření 5.1.3 Zlepšení dopravy v klidu  

Popis opatření: Výstavba kapacitního parkoviště nebo parkovacího domu - 

- v budoucnosti. 

Vybudování většího počtu parkovacích míst dle zpracované studie 

dopravy v klidu v MČ Praha-Petrovice - logistická opatření. 

Realizátor: Hlavní město Praha, městská část Praha-Petrovice  

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  2011-2016 

Zdroje financování: Rozpočet městské části, HMP 

 

 

 

Strategický cíl: 5.2 

 

 

Zvýšit dopravní bezpečnost 

 

Opatření 5.2.1 Zvýšení bezpečnosti provozu v městské části Praha-Petrovice  

Popis opatření: Instalace bezpečnostních prvků na důležitá místa v městské části 

(přechody, křižovatky, rocbindy, nasvětlení přechodů, světelná  

i zvuková signalizace apod.). 

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice  

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  2011-2013 

Zdroje financování: 

 

Rozpočet městské části, HMP, Finanční zdroje BESIP prostřednictvím 

Technické správy komunikací ČR, která má komunikace ve správě  
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Strategický cíl: 5.3 

 

 

Podporovat jiné způsoby dopravy (alternativní k automobilové 

dopravě)  

 

Opatření 5.3.1 Zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu  

Popis opatření: Vybudování nových cyklostezek a propojení stávajících - Petrovicemi 

vede plánovaná celopražská trasa, ale bohužel vše naráží na špatný 

přístup vlastníků.  

Zlepšení mobiliáře pro cyklisty - stojany, odpočívadla, orientační 

tabule s lokálními zajímavostmi. 

Zlepšení značení cyklotras (značení na silnicích, značky, označené 

přerušení cyklotrasy s orientací, kde je možné opět na cyklotrasu 

navázat, orientační tabule apod.).  

Realizátor: Hlavní město Praha, městská část Praha-Petrovice v závislosti  

na dořešení majetkových vztahů v MČ. 

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  2011-2016 

Zdroje financování: Rozpočet městské části, HMP 

 

Opatření 5.3.2 Zlepšení podmínek pro pěší dopravu  

Popis opatření: Vybudování propojovacího chodníku mezi Uhříněvsí a Petrovicemi  

a mezi Jižním Městem a Petrovicemi. Propojení s Jižním Městem 

v části pozemku naráží na složité vlastnické vztahy.   

Vybudování pěších stezek a stezek pro cyklisty, nové vycházkové 

okruhy. 

Realizátor: Hlavní město Praha, městská část Praha-Petrovice  

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  Do roku 2015-2016 

Zdroje financování: Rozpočet městské části, HMP 

 

 

 

Strategický cíl: 5.4 

 

 

Posílit bezpečnost obyvatelstva v krizových situacích  

 

Opatření 5.4.1 Zlepšení bezpečnosti obyvatelstva v krizových situacích  

Popis opatření: V této oblasti by pro MČ byla velmi potřebná realizace následujících 

projektů:  

- Analýza zachování akceschopnosti orgánů městské části  

za krizových situací 

- Realizace navržených opatření ke zlepšení současného stavu. 

Zpracování nového Povodňového plánu ve spolupráci s okolními 

městskými částmi, kterými protékají vodní toky Botič, Milíčovský 

potok a potok Dobrá Voda. 

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice, okolní městské části, Hlavní město 

Praha 

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  průběžně 2011-2014 

Zdroje financování: Rozpočet městské části, HMP 
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Klíčová oblast č. 6 

 

 

Volnočasové aktivity (spolky, sport, kultura, cestovní ruch, 

turistika)  

 

 

 

 

Strategický cíl: 6.1 

 

 

Podporovat rozvoj  neziskových organizací a volnočasových aktivit 

 

 

Opatření 6.1.1 Podpora neziskových organizací a volnočasových aktivit  

Popis opatření: MČ bude podporovat spolkové činnosti v MČ (trvalé uplatňování 

grantového systému, prostorové zabezpečení apod.), bude podporovat 

kulturní, společenské, sportovní, výchovné a vzdělávací aktivity 

spolků (finanční, organizační a materiální podpora, publicita). Bude 

usilovat o vznik nových společenských akcí. Cílem je pořádání 

pravidelných společenských akcí pro veřejnost, a to minimálně  

1x za měsíc. 

V oblasti sportu bude MČ pomáhat zlepšovat stávající podmínky  

a vytvářet příležitosti pro vznik nových sportovních oddílů (finanční, 

organizační podpora, poskytnutí prostor) a podporovat pořádání 

sportovních turnajů (spolupořadatelství MČ, finanční podpora, 

publicita). 

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice  

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  Průběžně 2011-2020 

Zdroje financování: Rozpočet městské části, HMP, grantový systém HMP 

 

 

 

Strategický cíl: 6.2 

 

 

Rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro volnočasové aktivity 

 

 

Opatření 6.2.1 Udržovat vhodné prostorové zázemí a vybavenost pro volnočasové 

aktivity 

Popis opatření: V městské části existuje 15 sportovních ploch, chybí hřiště  

na kopanou.  

MČ zajistí péči o stávající sportovní plochy.  

Zlepšení knihovního fondu v místní knihovně - nákup nových knih.  

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice  

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  Průběžně 2011-2020 

Zdroje financování: Rozpočet městské části, HMP 
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Opatření 6.2.2 Vybudování nových a rekonstrukce stávajících sportovišť v městské 

části Praha-Petrovice 

Popis opatření: Kompletní rekonstrukce sportovního areálu u Základní školy Praha – 

Petrovice, Dopplerova ulice. 

Venkovní hřiště pro seniory. 

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice  

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  Průběžně 2011-2020 

Zdroje financování: Rozpočet městské části, HMP 

 

 

 

 

Klíčová oblast č. 7 

 

 

Životní prostředí 

 

 

 

 

Strategický cíl: 7.1 

 

 

Rekonstrukce, úprava a rozšiřování ploch veřejné zeleně 

 

Opatření 7.1.1 Obnova veřejných zelených prostranství v městské části  

Popis opatření: Městské plochy zeleně budou revitalizovány a pravidelně udržovány 

dle zpracovaného dokumentu „Komplexní návrh úprav systému 

veřejné zeleně městské části v rozsahu katastru“. 

Obnova, rekonstrukce a úprava veřejné zeleně: 

 Revitalizace zastaralých stromořadí 

 Hřbitov-celková rekonstrukce stromů a keřů na základě 

zpracovaného projektu-zdravotní stav keřů a nové řešení 

lokality, nové nádoby na odpad 

 Postupná revitalizace stávajících dětských hřišť¨ 

 Vybudování venkovního fitparku pro seniory a ostatní 

veřejnost. 

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice  

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  Průběžně 2011-2015 

Zdroje financování: Rozpočet městské části, HMP, grantový systém HMP 

 

Opatření 7.1.2 Rekonstrukce hřbitova v MČ Praha-Petrovice 

Popis opatření: Rekonstrukce stávajícího hřbitova - nové prostorové uspořádání  

a další koncepční rozvoj celého hřbitova - rozšíření hřbitova na jižní 

straně dle schváleného územního plánu. Projekt navrhuje využití 

volného prostoru včetně vegetačních úprav, umístění rozptylové louky 

a kolumbária. Pro rekonstrukci je zpracovaná projektová dokumentace 

(studie z 11/2008) od Ing. Jany Raušové, autorizovaného architekta 

pro obor zahradní a krajinářské úpravy, ČKA 03312.  

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice  
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Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  Průběžně 2011-2015  

Zdroje financování: Rozpočet městské části, HMP - grantový systém v oblasti životního 

prostředí  

 

 

 

Strategický cíl: 7.2 

 

 

Péče o vodní toky a plochy v rámci městské části Praha-Petrovice 

 

Opatření 7.2.1 Péče o vodní toky a plochy v rámci městské části Praha-Petrovice 

Popis opatření: Vodní toky a plochy budou revitalizovány a pravidelně udržovány  

dle zpracovaného systému péče - provádí správce toků Lesy hlavního 

města Prahy. 

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice, Lesy hlavního města Prahy  

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  Průběžně  

Zdroje financování: Rozpočet městské části, HMP 

 

 

 

Strategický cíl: 7.3 

 

 

Realizace projektů na snížení energetické náročnosti provozu budov  

a zařízení v majetku městské části, zvýšení podílu OZE na energetické 

potřebě městské části 

 

 

Opatření 7.3.1 Snížení energetické náročnosti provozu budov a zařízení v majetku 

městské části  

Popis opatření: Zateplení budovy ZŠ Praha-Petrovice, Dopplerova ulice 

Aplikace OZE na veřejných budovách  

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice  

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  2011-2013, realizace v závislosti na možnostech čerpání evropských 

dotací 

Zdroje financování: Rozpočet městské části, HMP, Strukturální fondy EU  

 

 

 

Strategický cíl: 7.4 

 

 

Zlepšení stavu zatížených území v MČ 

 

Opatření 7.4.1 Zamezení vzniku a odstranění nepovolených skládek 

Popis opatření: Opatření proti vzniku černých skládek. 

Skládky jsou zakládány zejména na okrajích městské části na méně 

frekventovaných místech, na vjezdech na pole a v okolí petrovického 

zámku. Přesto, že jsou tyto lokality pravidelně monitorovány  
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a odložený odpad (stavební odpady, pneumatiky a autodíly, nábytek, 

odpady ze sklepů) je průběžně odklízen, objevují se zde stále znova. 

Na dalších místech, kde to bude možné, budou instalovány závory,  

či jiné zábrany proti vjezdu. 

Realizátor: Městská část Praha-Petrovice 

Odhad nákladů: Nestanoveno 

Doba realizace:  Průběžně 

Zdroje financování: Rozpočet městské části, HMP 

 

 

 

5.3  Popis administrativní kapacity a způsobu řízení SPR 

5.3.1 Struktura organizačního zajištění 

Řízení celého procesu by měl zajišťovat Řídící výbor - jeho činnost je rozdělena do několika 

oblastí činnosti: 

 

Řízení procesu 

 

Činnost Vykonavatel 

Přímá zodpovědnost za naplňování cílů v jednotlivých 

klíčových oblastech rozvoje 

Rozdělení mezi zástupce vedení 

městské části, kteří budou 

zajišťovat politickou podporu 

realizace plánu 

Plnění stanovených úkolů, shromažďování 

a vyhodnocování dat, případně vyhodnocování 

relevantních informací 

Starostka a zaměstnanci Úřadu 

městské části 

Supervize a budování partnerství - dohled nad 

naplňováním stanovených cílů, garance procesu, 

rozhodování, prosazování, úkolování, rozšiřování 

kontaktů a zapojených subjektů, lobbying směrem 

k nadřízeným orgánům, delegování pravomoci - 

-realizace dílčích kroků, akcí, projektů 

Řídící výbor, pracovníci ÚMČ, 

partnerské organizace, veřejnost 

 

Veškeré procesy a jejich výstupy by měly být zachyceny v rámci informačního systému SPR.  

Naplňováním procesu by se měl zabývat Řídící výbor přímo podřízený vedení městské části.  

5.3.2 Naplňování procesu - činnosti výkonné složky 

 aplikuje moderní metody projektového řízení 

 zajišťuje chod a aktuálnost informačního systém SPR, vyhodnocuje data  

 sleduje proces úkolů, jejich plnění a iniciuje řešení případných změn a nedostatků 

 vyhodnocuje tzv. akční plán, připravuje zprávy o realizaci pro Radu a Zastupitelstvo 

městské části a předkládá návrhy na opatření a další projekty 
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 sleduje a identifikuje vhodné zdroje pro naplňování cílů - finanční (např. fondy EU, 

národní zdroje, lokální zdroje apod.), lidské, materiálové a další zdroje 

 spolupracuje s ekonomickým odborem při přípravě rozpočtu, zejména z hlediska 

spolufinancování projektů 

 spolupracuje při výběrových řízeních na dodavatele prací 

 zajišťuje komunikaci se všemi zúčastněnými  

 poskytuje koordinační, informační, organizační a případně metodickou podporu 

partnerům ve vztahu k naplňování SPR 

 zajišťuje publicitu a tiskové informace, reviduje zpětnou vazbu od občanů 

 shromažďuje příklady dobré praxe 

 

(Pozn.: Pro každý projektový záměr, který usiluje o zařazení do zásobníku projektů, musí být 

zpracovaný Projektový list /viz příloha č. 3/, ve kterém jsou přehledným způsobem uvedeny 

nejzákladnější informace o projektovém záměru.) 

 

Pro implementaci tzv. „velkých“ projektů (velikost rozpočtu a rozsah aktivit) je lepší, pokud 

se v rámci městské části vytvoří pracovní tým pro konkrétní projekt, ve kterém mohou 

pracovat zástupci aktérů, kterých se projekt dotýká (jmenuje Řídící výbor). Nutná je úzká 

spolupráce s vedoucím finančního odboru.  

 

 

5.4 Popis realizace partnerství, zapojení partnerů při tvorbě a realizaci 

SPR 

 

 
Během přípravy strategického plánu rozvoje městské části byl princip partnerství zajišťován 

prostřednictvím komunikace jednotlivých členů Řídícího výboru a spoluprací s dotčenými 

organizacemi (školskými zařízeními, neziskovými organizacemi, podnikatelskými subjekty 

apod.). S dotčenými partnery byla projednána jak analytická část dokumentu, tak návrhová 

část. Dále pak možnost jejich potencionálního zapojení do přípravy jednotlivých projektů, 

které z plánu vyplynuly jako prioritní.  

 

 

5.5 Veřejné projednání SPR a informování o přípravě a zpracování 

Strategického plánu rozvoje městské části Praha-Petrovice pro období  

2011-2020 

 

 
Veřejné projednávání, informovanost a zapojení veřejnosti do přípravy a následné realizace 

plánu je jedním z důležitých faktorů celého procesu.  

 

Občané městské části i významné instituce působící na území městské části byli o přípravě  

a průběhu prací na strategickém plánu rozvoje informováni na veřejných setkáních s občany 

městské části Praha-Petrovice a dále prostřednictvím periodika Petrovický zpravodaj. 

Na začátku práce na strategickém plánu se uskutečnila dvě veřejná setkání s občany městské 

části. První z nich bylo věnováno žákům základní školy (7. a 8. třídy). S účastníky byla 

prodiskutována základní témata, klíčové oblasti a byly shromážděny jejich názory na budoucí 
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rozvoj městské části i na současný stav. Děti aktivně nejen upozornily na problémové oblasti 

současného života v městské části, ale také pozitivně zhodnotili kladné stránky. 

Druhé setkání se uskutečnilo za účasti dospělých obyvatel městské části. Také zde došlo 

k prezentaci potřeby strategického plánu a prezentaci podpory ze strany Revolvingového 

fondu MŽP. Postupně byly probrány všechny základní oblasti fungování městské části  

a občané iniciativně vyjadřovali své názory. Ty byly zaznamenány a následně zapracovány  

do strategického plánu. 

Další otevřené setkání se uskutečnilo po zpracování analytické části strategického plánu.  

Na setkání byla veřejnost seznámena se základními poznatky, s definováním klíčových oblastí, 

rozvojové vize, strategickými cíli a jednotlivými opatřeními, resp. projektovými záměry.  

Významný podíl na informovanosti obyvatel zajistila realizovaná anketa, která se setkala  

s širokým ohlasem ze strany veřejnosti a jejíž vyhodnocení a závěry jsou zapracovány v SPR.  

Informovanost občanů a potenciálních partnerů probíhala také prostřednictvím webových 

stránek městské části, kde byla nejen zveřejněna zmiňovaná anketa, ale také další informace  

o průběhu přípravy plánu.  

 

Konečnou verzi plánu schválilo Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice dne 14. 12. 2011. 

 

 

 

5.6 Analýza rizik 

 
Každý projektový záměr a každý rozvojový dokument musí v sobě zahrnovat analýzu rizik, 

která předem pojmenuje možná rizika a současně navrhne způsoby pro eliminaci 

identifikovaných rizik. Základní rizika jsou uspořádána do tabulky a je u nich definována 

pravděpodobnost výskytu rizika a způsoby vedoucí k jeho snížení nebo úplnému odstranění.  

 

 

Riziko 
Pravdě- 

podobnost
10

 
Význam

11
 Komentář a návrh eliminace rizika 

Nedostatečná 

připravenost 

projektových 

záměrů v první 

fázi 

programovacího 

období 2007-2013  

Střední Vysoký  

- některé projekty jsou ve fázi ideového 

záměru nebo v první fázi zpracování 

projektové dokumentace  

- zahájení zpracování projektových 

dokumentací pro prioritní projekty 

městské části 

Eliminace: vyčlenění finančních zdrojů 

městské části na přípravu projektových 

dokumentací  

Příliš velké 

množství 

projektových 

záměrů vůči 

finančním 

Střední Vysoký  

- vytvoření každoročního akčního plánu, 

který určí prioritní projekty pro dané 

období  

Eliminace: kvalitní posouzení možnosti 

úspěšnosti jednotlivých projektových záměrů 

                                                 
10

 Pravděpodobnost udává míru pravděpodobnosti, že riziko skutečně nastane, a to v rozsahu „vysoká – střední - 

- nízká“.  
11

 Význam udává rozsah možných dopadů, tzn. míru dopadu rizika ve škále „vysoký – střední - nízký“.  
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Riziko 
Pravdě- 

podobnost
10

 
Význam

11
 Komentář a návrh eliminace rizika 

možnostem 

jednotlivých 

operačních 

programů 

a kvalitní příprava žádostí o čerpání ze SF, 

národních dotačních programů  

Nesplnění akčního 

plánu a jeho 

hodnot 

Nízká Vysoký 

- riziko neplnění akčního plánu je 

nepravděpodobné  

Eliminace: každoroční příprava akčního 

plánu na základě posouzení aktuálních 

možností čerpání ze SF EU a ostatních 

dotačních titulů  

Nedodržení 

časového plánu 

SPR 

Nízká Střední 

- plán sleduje celé programovací období 

2007-2013, ale i navazující 7leté období, 

realizace připravovaných projektových 

záměrů bude probíhat  

po celé období  

Eliminace: akční plán bude 1x za 2 roky 

sestaven v souladu s rozpočtem městské 

části a na základě aktuálního dotačního 

managementu budoucího období   

Nedostatečná 

podpora SPR ze 

strany obyvatel  

a dalších 

organizací v rámci 

městské části 

Nízká  Střední 

- SPR je veřejným dokumentem 

zohledňujícím maximální množství 

rozvojových oblastí městské části 

dotýkajících se většiny obyvatel městské 

části 

Eliminace: zabezpečit dostatečné zveřejnění 

výsledků plánu tak, aby byl vnímán jako 

nástroj, který přináší do městské části 

pozitivní změny a nové finanční prostředky; 

zajistit účast všech zainteresovaných 

subjektů při aktualizacích SPR. Pak je 

negativní vnímání plánu obyvateli městské 

části velmi nepravděpodobné.  

 

Aktivity a činnosti vedoucí k eliminaci rizik bude koordinovat Řídící výbor SPR a pověří 

zodpovědnou osobu. Vyhodnocení a aktualizace rizik bude součástí akčního plánu, který bude 

sestaven jednou za 2 roky.  

 

Každý projektový záměr, který je předkládaný jako žádost o finanční podporu  

ze strukturálních fondů EU nebo jiných dotačních titulů má zpracovanou podrobnou analýzu 

rizik, ve které jsou zohledněna případná rizika, včetně míry jejich pravděpodobnosti  

a možností jejich eliminace.  
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5.7 Naplňování horizontálních témat 

 

 
Základní myšlenkou SPR, uvažovaných dotačních titulů i jednotlivých projektových záměrů  

je pozitivní dopad na horizontální témata - udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. Uvažované 

projekty se na naplňování horizontálních témat přímo zaměřují nebo na ně mají pozitivní 

dopad.  

5.7.1 Udržitelný rozvoj 

Udržitelný rozvoj je takový růst, který uvádí v soulad hospodářský a společenských rozvoj 

s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Udržitelný rozvoj lze pro přípravu SPR 

rozdělit do několika kategorií (doprava, životní prostředí, spotřeba energie, ekonomický 

potenciál, výchova k udržitelnému rozvoji).  

 

Jednotlivé plánované a připravované projektové záměry tyto kategorie zohledňují v maximální 

možné míře. 

 

Z přehledu projektových záměrů je patrné, že celkový strategický rozvoj městské části  

je orientován na naplňování kritérií udržitelného rozvoje. 

5.7.2 Rovné příležitosti 

Principem rovných příležitostí je potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického 

původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, zejména  

u znevýhodněných skupin (migranti, nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby 

z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol, 

souhrnné skupiny ohrožené sociálním vyloučením). Rovné příležitosti lze pro přípravu SPR 

rozdělit do několika kategorií (specifické potřeby obyvatel, rovné pracovní podmínky, 

informovanost a komunikace, vzdělávání a práce, kvalita života, prevence sociálně 

patologických jevů).  

 

Při definování jednotlivých projektových záměrů byl a nadále bude brán zřetel na zohlednění 

rovných příležitostí v co největším rozsahu. 
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6. IMPLEMENTACE 
 

 

 

 

6.1 Východiska pro návrh implementační struktury 

 

 
Základem a cílem celého procesu zpracování strategického plánu rozvoje je příprava  

a realizace rozvojových projektů a následný postup v jejich uskutečňování spolu  

s naplňováním cílů v průběhu celého projektového cyklu. 

 

Při výběru projektů k realizaci je třeba respektovat tyto podmínky: 

 

 naplňování Strategického plánu rozvoje městské části pro období 2011-2020 

- rozvojové priority městské části  

 možnost financování z externích zdrojů, tj. splnění formálních i věcných podmínek  

pro využití zdrojů z operačních programů EU a dalších dotačních titulů 

 schopnost městské části spolufinancovat a průběžně financovat (eventuálně 

v některých případech plně předfinancovat) projekt z rozpočtových prostředků  

nebo z externích zdrojů (např. bankovní úvěr) 

 připravenost projektu po stránce obsahové i technické (projekt úspěšně prošel 

procesem posouzení a přípravy dle mapy implementačního procesu)  

 

 

 

6.2 Postup implementace rozvojových projektů 

 

 
Doporučené systémové kroky pro účinnou a kvalitní implementaci: 

 

1. Vytipovat v rámci městské části schopné a zodpovědné pracovníky a politiky  

2. Na základě schválení projektu Radou nebo Zastupitelstvem městské části a dle obsahu  

a charakteru projektu přidělit projektu zodpovědnou osobu (projektový manažer), která 

bude mít odpovídající kompetence a pravomoci 

3. Projektový manažer je klíčová osoba, která zodpovídá za přípravu a realizaci projektu, 

řídí projektový tým (byl-li ustanoven) a zajišťuje poskytování informací a podávání 

zpráv. Ve výjimečných případech může tuto funkci vykonávat externí odborník.  

4. Vytvořit tzv. „projektový fond“ jako permanentní zdroj rozpočtových prostředků 

městské části, účelově vyčleněných pro podporu systematické přípravy projektových 

žádostí a související dokumentace v případech, kdy tyto náklady na přípravné práce 

nejsou uznatelným nákladem projektu a nelze je tedy financovat z příslušného dotačního 

titulu. Prostředky z „projektového fondu“ by měly pomoci městské části získat 

mnohonásobně vyšší zdroje z operačních programů a dalších zdrojů. 

5. Po schválení Strategického plánu rozvoje městské části určit jednoznačně věcnou 
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příslušnost jednotlivých zodpovědných osob za naplňování dlouhodobých cílů v rámci 

každé tematické oblasti.  
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Seznam zkratek použitých v dokumentu 

 

EHP - Evropský hospodářský prostor 

ES - Evropské společenství 

ESF - Evropský sociální fond 

EU - Evropská unie 

EVVO - Environmentální vzdělávání, výzkum a osvěta 

FM - Finanční mechanismus 

HDP - Hrubý domácí produkt 

HMP-Hlavní město Praha 

ICT - Informační a komunikační technologie 

MA 21 - Místní agenda 21 

MČ - Městská část 

MHD - Městská hromadná doprava 

MHMP - Magistrát hlavního města Prahy 

MSP - Malí a střední podnikatelé 

MŠ - Mateřská škola 

MÚK - Mimoúrovňová křižovatka 

MMR ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MŽP ČR - Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NNO - Nevládní neziskové organizace 

OPPA - Operační program Praha - Adaptabilita 

OPPK - Operační program Praha - Konkurenceschopnost 

OPŽP-Operační program Životní prostředí 

OSN - Organizace spojených národů  

OZE - Obnovitelné zdroje energie 

P+R - Parkoviště Park and Ride 

PID - Pražská integrovaná doprava  

POH - Plán odpadového hospodářství 

PVK, a. s. - Pražské vodovody a kanalizace, akciová společnost 

RMČ - Rada městské části 

SLDB – Sčítání lidí, domů a bytů  

SOKP - Silniční okruh kolem Prahy 

SPR - Strategický plán rozvoje 

SVJ - Společenství vlastníků jednotek 

SW - Software 

SWOT analýza - Standardní metoda používaná k definování analytických poznatků  

o sledovaném jevu 

TJ - Tělovýchovná jednota 

TUV - Teplá užitková voda 

ÚMČ - Úřad městské části 

ÚP - Územní plán 

ÚSES - Územní systém ekologické stability 

ZCHÚ - Zvlášť chráněné území 

ZMČ - Zastupitelstvo městské části 

ZŠ - Základní škola 

 


